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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Viseu
Prefeitura Municipal de Viseu

Registro de Preços Eletrônico - P.E 017/2022/SRP

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

09/04/2022 21:41 11/04/2022 08:00 02/05/2022 18:00 05/05/2022 08:59 05/05/2022 09:00

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

28/04/2022 - 10:59 Impugnação por solicitação de
balanço para micro e pequenas
empresas.

12/05/2022 - 09:52 Indeferido Pedido: IMPUGNACAO VISEU.pdf

A empresa M C M DE BARROS LTDA inscrita sob CNPJ nº 42.457.526/0001/45 vem respeitosamente solicitar impugnação conforme anexo.
Aguardamos posicionamento, atenciosamente.
M C M de Barros Ltda.

É consabido que a saúde financeira de uma empresa vai muito além da medição por índices contábeis, tais como os índices pedidos no edital, em comento. A administração
pública tem procurado, por intermédio dessas ferramentas, avaliar as condições de fazer das empresas em face do cumprimento das obrigações que vier a assumir e assegurar-
lhe sucesso na contratação. As exigências editalícias devem caracterizar-se, em essência, como um processo competitivo direcionado a dois objetivos a ser perseguidos em
qualquer procedimento de licitação: selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e assegurar aos possíveis interessados tratamento isonômico. o artigo 31 da Lei
8.666/93 assim estabelece: Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômica financeira limitar-se-á a: I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; `PAR` 5º A comprovação de boa
situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da
licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao
cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Contudo, vale lembrar que não nos submetemos apenas a Lei de licitações, mas demais legislações vigentes, os quais
tornam-se obrigatório que os balanços sejam em forma da lei. significa que o balanço deve observar o cumprimento de todas as formalidades que TODA a legislação aplicável
exige.

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

0001 ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA LÂMPADAS
FLUORESCENTE T5 - PCT COM 100 UNID.

154,67 250 - PAC Aceito

0002 ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA LÂMPADAS
FLUORESCENTE T8 - PCT COM 100 UNID.

186,33 200 - PAC Aceito

0003 ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE
(2,5X200MM) BRANCA - PCT COM 100 UNID.

13,06 1.540 - PAC Aceito

0004 ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE
(2,5 X 100MM) BRANCA - PCT COM 100 UNID.

6,49 1.590 - PAC Aceito

0005 ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE
(4,8 X 280 MM) PRETA - PCT COM 100 UNID.

28,77 1.490 - PAC Aceito

0006 ABRAÇADEIRA DE NYLON T 50 R
AUTOTRAVANTE (4,6 X200MM) PRETA - PCT
COM 100 UNID. -

21,13 1.490 - PAC Aceito

0007 ADAPTADOR P/ TOMADA PADRÃO NOVO SMS
64120 127/220V, 10A 2P+T CONECTA
EQUIPAMENTOS COM PLUGUE ANTIGO EM
TOMADAS PADRÃO NOVO (CONFORMIDADE
COM A NORMA NBR14.136).

8,86 825 - UN Aceito

0008 ADAPTADOR PARA TOMADA SMS 64122 -
127/220V 10A 2P+T, CONECTA
EQUIPAMENTOS COM PLUGUE NOVO
PADRÃO (NORMA NBR14.136) EM TOMADAS
DO ANTIGO PADRÃO. EM CONFORMIDADE
COM A NORMA

11,35 825 - UN Aceito

0009 BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 -
SEM BORDAS DE FIXAÇÃO DE EMBUTIR.

4,16 3.560 - UN Aceito

0010 BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E40 -
SEM BORDAS DE FIXAÇÃO DE EMBUTIR.

12,71 1.230 - UN Aceito

0011 BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 -
COM BORDAS E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS
DE SOBREPOR.

5,16 2.060 - UN Aceito

0012 BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E40 -
COM BORDAS E FIXAÇÃO POR PARAFUSO.

19,57 960 - UN Aceito

0013 BOCAL/SOQUETE TERMOPLASTICO COM
RABICHO BASE E27 - PADRÃO LEROY MERLIN
OU SIMILAR

4,03 1.230 - UN Aceito
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0014 CABO FLEXÍVEL TRES VIAS PROTEGIDO PP 3
X 4MM²

18,50 1.370 - M Aceito

0015 CABO FLEXÍVEL 1X1,5MM 750V - NBR NM 247-
3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE
PVC COMPOSIÇÃO: COBRE E PVC.

1,85 2.970 - M Aceito

0016 CABO FLEXÍVEL 1X10MM 750V - NBR NM 247-3,
CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE
PVC COMPOSIÇÃO: COBRE E PVC.

11,43 1.370 - M Aceito

0017 CABO FLEXÍVEL 1X16MM 750V - NBR NM 247-3,
CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE
PVC COMPOSIÇÃO: COBRE E PVC.

16,22 1.370 - M Aceito

0018 CABO FLEXÍVEL 1X2,5MM 750V - NBR NM 247-
3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE
PVC COMPOSIÇÃO: COBRE E PVC.

2,36 11.370 - M Aceito

0019 CABO FLEXÍVEL 1X4MM 750V - NBR NM 247-3,
CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE
PVC COMPOSIÇÃO: COBRE E PVC.

3,92 1.370 - M Aceito

0020 CABO FLEXÍVEL 1X6MM 750V - NBR NM 247-3,
CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE
PVC COMPOSIÇÃO: COBRE E PVC.

6,51 1.370 - M Aceito

0021 CABO FLEXÍVEL DUAS VIAS PROTEGIDO PP 2
X 1,5 MM²

5,35 1.870 - M Aceito

0022 CABO FLEXÍVEL QUATRO VIAS PROTEGIDO
PP 4 X 1,5MM²

9,61 1.670 - M Aceito

0023 CABO FLEXÍVEL QUATRO VIAS PROTEGIDO
PP 4 X 2,5MM²

13,58 1.370 - M Aceito

0024 CABO FLEXÍVEL TRES VIAS PROTEGIDO PP 3
X 1,5 MM²

6,89 2.170 - M Aceito

0025 CABO FLEXÍVEL TRES VIAS PROTEGIDO PP 3
X 2,5 MM²

10,34 3.170 - M Aceito

0026 CAIXA LUZ PLÁSTICA AMARELA 4"X4" EM PVC 2,65 610 - UN Aceito

0027 CAIXA LUZ PLÁSTICA AMARELA 4"X2" EM PVC 1,92 1.015 - UN Aceito

0028 CAIXA MONONOFASICA,110 A - 220 MA, COM
ACESSO AO DISJUNTOR NA TAMPA, TAMPA
EM POLICARBONATO TRANSPARENTE /
CRISTAL, DIMENSÕES: 340 X 200 X 140.

86,53 137 - UN Aceito

0029 CAIXA PADRÃO TRIFÁSICO EQUATORIAL TAF,
FEITO EM POLICARBONATO, POSSUI
DIVISÓRIA PARA FIXAÇÃO DO DISJUNTOR E
SEPARÇÃO AO MEDIDOR, PARA A
INSTALAÇÃO EMBUTIDA, PROTEÇÃO UV E
ANTICHAMA.

186,13 127 - UN Aceito

0030 CANALETA PLÁSTICA SISTEMA “X” (20 X 10
MM) BRANCA COM TAMPA. 2 METROS

9,03 1.054 - UN Aceito

0031 CANALETA PLASTICA VENTILADA SISTEMA “X”
(50 X 20 MM) BRANCA COM TAMPA. 2 METROS

22,94 1.091 - UN Aceito

0032 CONDUITE FLEXÍVEL ELETRODUTO PVC 1"
METRO

4,71 1.471 - M Aceito

0033 CONDUITE FLEXÍVEL ELETRODUTO PVC 1.1/4"
METRO

4,07 1.460 - M Aceito

0034 CONDUITE FLEXÍVEL ELETRODUTO PVC 3/4"
METRO

2,69 1.760 - M Aceito

0035 CONECTOR COBRE HASTE ATERRAMENTO
1/2

14,78 544 - UN Aceito

0036 CONECTOR COBRE HASTE ATERRAMENTO
5/8

18,65 594 - UN Aceito

0037 CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR
SIMPLES DUAS TECLAS E TOMADA SIMPLES
2P+T 10A

20,47 2.240 - UN Aceito

0038 CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR
SIMPLES UMA TECLA E TOMADA DUPLA 2P+T
20A

23,58 1.655 - UN Aceito

0039 CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR
SIMPLES E TOMADA SIMPLES 2P+T 10A

15,27 2.135 - UN Aceito

0040 CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR
SIMPLES E TOMADA SIMPLES 2P+T 20A

17,50 1.265 - UN Aceito

0041 CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE
EMBUTIR UMA TECLA PARALELO 10 A 250 V
(BRANCO)

13,86 1.030 - UN Aceito

0042 CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE
EMBUTIR UMA TECLA SIMPLES 10 A 250 V
(BRANCO)

8,43 940 - UN Aceito

0043 CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE
EMBUTIR DUAS TECLAS SIMPLES 10 A 250 V
DE EMBUTIR (BRANCO)

14,59 1.080 - UN Aceito

0044 CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE
EMBUTIR DUAS TECLAS PARALELO 10 A 250 V
(BRANCO)

20,94 1.080 - UN Aceito
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0045 CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE
EMBUTIR DUAS TECLAS SIMPLES +
PARALELO 10 A 250 V DE EMBUTIR (BRANCO)

30,32 1.030 - UN Aceito

0046 CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE
EMBUTIR TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A 250 V
(BRANCO)

21,34 1.020 - UN Aceito

0047 CONJUNTO TOMADA SIMPLES SISTEMA “X”
2P+T 10 A /250 V

12,36 1.205 - UN Aceito

0048 CONJUNTO TOMADA SIMPLES SISTEMA “X”
2P+T 20 A /250 V

15,13 1.255 - UN Aceito

0049 CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES UMA
TECLA SISTEMA “X” 10 A /250 V

10,45 1.470 - UN Aceito

0050 CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES DUAS
TECLA SISTEMA “X” 10 A /250 V

16,10 1.405 - UN Aceito

0051 CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES TRÊS
TECLA SISTEMA “X” 10 A /250 V

20,57 1.105 - UN Aceito

0052 CONJUNTO TOMADA DUPLA SISTEMA “X”
2P+T 10 A /250 V

17,43 1.205 - UN Aceito

0053 CONJUNTO TOMADA DUPLA SISTEMA “X”
2P+T 20 A /250 V

19,50 1.255 - UN Aceito

0054 CURVA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO
LEVE 1"

20,17 239 - UN Aceito

0055 CURVA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO
LEVE 3/4"

16,11 100 - UN Aceito

0056 CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 1"

13,89 120 - UN Aceito

0057 CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 1.1/2"

17,89 354 - UN Aceito

0058 CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 1.1/4"

15,84 394 - UN Aceito

0059 CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 2 1/2"

26,15 319 - UN Aceito

0060 CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 2"

16,15 309 - UN Aceito

0061 CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 3"

43,58 289 - UN Aceito

0062 CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 3/4"

3,79 354 - UN Aceito

0063 DISJUNTOR BIPOLAR 10A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A.

73,72 326 - UN Aceito

0064 DISJUNTOR BIPOLAR 15A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A.

84,05 306 - UN Aceito

0065 DISJUNTOR BIPOLAR 20A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A.

102,05 286 - UN Aceito

0066 DISJUNTOR BIPOLAR 25A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A.

102,05 286 - UN Aceito

0067 DISJUNTOR BIPOLAR 30A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A.

93,36 291 - UN Aceito

0068 DISJUNTOR BIPOLAR 35A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A.

109,05 261 - UN Aceito

0069 DISJUNTOR BIPOLAR 40A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A.

111,17 248 - UN Aceito

0070 DISJUNTOR BIPOLAR 50A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A.

102,44 277 - UN Aceito

0071 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A.

21,33 243 - UN Aceito

0072 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 20A.

21,33 303 - UN Aceito

0073 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 25A.

21,67 343 - UN Aceito

0074 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 30A.

21,67 323 - UN Aceito

0075 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 40A.

24,59 336 - UN Aceito
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0076 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 50A.

26,55 291 - UN Aceito

0077 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 10A

14,03 278 - UN Aceito

0078 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 16A

14,37 448 - UN Aceito

0079 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 20A

14,37 595 - UN Aceito

0080 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 25A

14,37 535 - UN Aceito

0081 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 32A

15,00 400 - UN Aceito

0082 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 40A

16,25 415 - UN Aceito

0083 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 100A

122,30 247 - UN Aceito

0084 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 10A

42,72 426 - UN Aceito

0085 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 16A

42,72 368 - UN Aceito

0086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 20A

42,72 410 - UN Aceito

0087 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 25A

46,39 420 - UN Aceito

0088 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 32A

47,72 410 - UN Aceito

0089 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 40A

50,83 405 - UN Aceito

0090 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 50A

52,57 407 - UN Aceito

0091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C - 70A

61,98 288 - UN Aceito

0092 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 90A,

258,47 190 - UN Aceito

0093 DISJUNTOR TRIPOLAR 10A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A.

135,95 182 - UN Aceito

0094 DISJUNTOR TRIPOLAR 15A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 15A.

84,28 206 - UN Aceito

0095 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 20A.

85,95 241 - UN Aceito

0096 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 25A.

87,62 236 - UN Aceito

0097 DISJUNTOR TRIPOLAR 30A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 30A.

87,62 233 - UN Aceito

0098 DISJUNTOR TRIPOLAR 60A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 60A.

103,16 218 - UN Aceito

0099 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 70A.

161,58 199 - UN Aceito

0100 DISJUNTOR TRIPOLAR 90A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL DE DESARME 90A.

242,30 179 - UN Aceito

0101 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO
DIN DE 125 A CAIXA MOLDADA

596,82 133 - UN Aceito

0102 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO
DIN DE 150 A CAIXA MOLDADA

619,08 126 - UN Aceito

0103 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO
DIN DE 225 A CAIXA MOLDADA

865,66 120 - UN Aceito

0104 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO
DIN DE 300 A CAIXA MOLDADA

2.027,52 102 - UN Aceito

0105 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1", 3 M
DE COMPRIMENTO

28,73 437 - UN Aceito

0106 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/2", 3
M DE COMPRIMENTO

45,42 467 - UN Aceito

0107 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/4", 3
M DE COMPRIMENTO

37,46 532 - UN Aceito

0108 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2", 3 M
DE COMPRIMENTO

56,48 432 - UN Aceito
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0109 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3", 3 M
DE COMPRIMENTO

81,65 442 - UN Aceito

0110 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3/4", 3
M DE COMPRIMENTO

18,62 467 - UN Aceito

0111 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 23LB 19MM X 2M. 16,98 1.170 - UN Aceito

0112 FITA ISOLANTE PLASTICA DE 0,13MM X 19MM
ROLO COM 20 METROS.

12,54 970 - UN Aceito

0113 FERRO DE SOLDA 40W 220V, FABRICADO
COM MATERIAIS RESISTENTES E DE ALTA
DURABILIDADE, PONTEIRA, E HASTE
METÁLICA

50,37 110 - UN Aceito

0114 FERRO DE SOLDA 60W 220V, FABRICADO
COM MATERIAIS RESISTENTES E DE ALTA
DURABILIDADE, PONTEIRA, E HASTE
METÁLICA

66,70 110 - UN Aceito

0115 HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO
COBREADO, CAMADA DE ALTA DENSIDADE
2,4MX5/8"

50,48 654 - UN Aceito

0116 HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO
COBREADO, CAMADA DE ALTA DENSIDADE
3MX5/8"

78,68 594 - UN Aceito

0117 LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W - 600 MM
BRANCA TEMP. COR 6500K SOQUETE - T8 -
NO MINIMO 900 LM BIVOLT

23,33 250 - UN Aceito

0118 LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W - 1200 MM
BRANCA TEMP. COR 6500K SOQUETE - T8 -
NO MINIMO 1850 LM BIVOLT

32,28 600 - UN Aceito

0119 LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE
15 A 20 W BRANCA - 127/220V SOQUETE E-27

17,86 1.550 - UN Aceito

0120 LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE
30 W BRANCA - 127/220V SOQUETE E-27

35,67 2.050 - UN Aceito

0121 LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE
59 W BRANCA - 127/220V SOQUETE E-27

78,61 350 - UN Aceito

0122 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10
SUPER BRANCA 20W

16,33 350 - UN Aceito

0123 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10
SUPER BRANCA 40W

20,91 550 - UN Aceito

0124 LÂMPADA DE LED COM BULBO 12W BRANCA
TEMP DA COR 6000K 1260LM SOQUETE - E27
BIVOLT

15,95 860 - UN Aceito

0125 LÂMPADA DE LED COM BULBO 30W BRANCA
TEMP DA COR 6000K SOQUETE - E27 BIVOLT

42,84 1.145 - UN Aceito

0126 LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 3"

10,05 296 - UN Aceito

0127 LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 3/4"

2,43 316 - UN Aceito

0128 LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 1"

2,97 301 - UN Aceito

0129 LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 1.1/2"

5,80 471 - UN Aceito

0130 LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 1.1/4"

4,32 671 - UN Aceito

0131 LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 2 1/2"

8,77 306 - UN Aceito

0132 LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
ROSCA 2"

7,75 306 - UN Aceito

0133 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 4 PONTAS DE 01
DESCIDA

180,25 110 - UN Aceito

0134 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 4 PONTAS DE 02
DESCIDA

283,84 110 - UN Aceito

0135 PARA-RAIO TIPO TRIPÉ 732,50 140 - UN Aceito

0136 PLACA CEGA 4 X 2 “ COR BRANCA 3,09 399 - UN Aceito

0137 PLACA CEGA 4 X 4 “- COR BRANCA 4,76 399 - UN Aceito

0138 PLUG PINO DE TOMADA 2P+T 10A RETO
(TOMADA MACHO) - PADRÃO EM
CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136.

6,08 1.025 - UN Aceito

0139 PLUG PINO DE TOMADA 2P+T 20A RETO
(TOMADA MACHO) - PADRÃO EM
CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136.

9,98 1.175 - UN Aceito

0140 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC
PARA 03 DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

24,06 180 - UN Aceito

0141 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC
PARA 06 DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

46,58 170 - UN Aceito
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0142 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC
PARA 08 DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

51,95 160 - UN Aceito

0143 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC
PARA 12 DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

88,57 192 - UN Aceito

0144 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC
PARA 03 DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

32,65 145 - UN Aceito

0145 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC
PARA 06 DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

53,05 145 - UN Aceito

0146 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC
PARA 08 DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

58,42 175 - UN Aceito

0147 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC
PARA 12 DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

93,24 179 - UN Aceito

0148 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE
EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES COM
BARRAMENTO 3F+N+T – PADRÃO UNIVERSAL
PADRÃO DIN

171,63 148 - UN Aceito

0149 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE
SOBREPOR PARA 12 DISJUNTORES COM
BARRAMENTO 3F+N+T – PADRÃO UNIVERSAL
PADRÃO DIN

246,97 153 - UN Aceito

0150 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE
SOBREPOR PARA 18 DISJUNTORES COM
BARRAMENTO 3F+N+T – PADRÃO UNIVERSAL
PADRÃO DIN

284,63 153 - UN Aceito

0151 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE
SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES COM
BARRAMENTO 3F+N+T – PADRÃO UNIVERSAL
PADRÃO DIN

346,20 131 - UN Aceito

0152 REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO
BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W, BIVOLT
REFERÊNCIA OSRAM/PHILIPS OU SIMPLES

37,39 160 - UN Aceito

0153 REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO
BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W, BIVOLT
REFERÊNCIA OSRAM/PHILIPS OU SIMPLES

42,31 360 - UN Aceito

0154 REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO
BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W

38,73 570 - UN Aceito

0155 REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO
BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W

42,83 370 - UN Aceito

0156 REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 30 W -
LUZ BRANCA, 3000K, 2100LM, IP 65-BIVOLT.

79,32 1.064 - UN Aceito

0157 REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 50 W -
LUZ BRANCA 6000K, 3500LM, IP 65-BIVOLT.

104,32 1.354 - UN Aceito

0158 REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 100 W -
LUZ BRANCA 3000K, 4200LM, IP 65-BIVOLT.

195,25 944 - UN Aceito

0159 REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 150 W -
LUZ BRANCA 5500K,1200LM,IP 66 , BIVOLT.

351,93 1.029 - UN Aceito

0160 TOMADA DE EMBUTIR COMPLETA UM
MODULO PARA REDE DE INFORMÁTICA RJ45 -
CAT5E - BRANCA

19,91 529 - UN Aceito

0161 TOMADA DE EMBUTIR COMPLETA UM
MODULO PARA REDE DE INFORMÁTICA RJ45 -
CAT6 - BRANCA

28,63 529 - UN Aceito

0162 TOMADA DE EMBUTIR COMPLETA UM
MODULO PARA REDE DE TELEFONE RJ11-
BRANCA

16,02 319 - UN Aceito

0163 TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T 10 A
BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA NBR 14136

14,69 970 - UN Aceito

0164 TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T 20 A
BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA NBR 14136

15,68 1.020 - UN Aceito

0165 TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 2P+T 10 A
BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA NBR 14136

9,29 890 - UN Aceito

0166 TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 2P+T 20 A
BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA NBR 14136

10,18 940 - UN Aceito

0167 TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA "X
COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE
INFORMÁTICA RJ45 - CAT6 - BRANCA

30,82 1.020 - UN Aceito
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0168 TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA "X"
COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE
INFORMÁTICA RJ45 - CAT5E - BRANCA

26,42 1.020 - UN Aceito

0169 TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA "X"
COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE
TELEFONE RJ11 - BRANCA

21,44 656 - UN Aceito

0170 TUBO ESPIRAL ORGANIZADOR DE FIOS 1/2 “
PRETO , 1 METRO

6,37 900 - M Aceito

0171 TUBO ESPIRAL ORGANIZADOR DE FIOS 3/4 “
PRETO, 1 METRO

8,75 910 - M Aceito

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 D. DUARTE DE MOURA EIRELI 34.036.580/0001-99

2 HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI 24.051.297/0001-82

3 MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI 11.089.351/0001-37

4 J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME 21.254.778/0001-05

5 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 00.226.324/0001-42

6 Ficapoços Fios e Cabos Ltda 10.376.365/0001-79

7 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 37.278.673/0001-18

8 T COSTA DA SILVA EIRELI 03.230.897/0001-38

9 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 36.521.392/0001-81

10 Eficilux Comercio e servico de equipamentos eletricos ltda - ME 26.503.796/0001-99

11 J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19.362.048/0001-78

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

09/04/2022 11.2 EDITAL DO P.E 017 2022 ass....pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

05/05/2022 - 16:27 Negociação aberta para o processo P.E
017/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,31,35,36,39,54,55,56,59,126,127,129,130,132,134,135,136,142,145,149,150,151,161,162,165,170
do processo P.E 017/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/05/2022 - 16:27 Negociação aberta para o processo P.E
017/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
2,3,4,7,8,9,12,22,33,37,46,47,48,49,50,51,52,53,57,58,60,61,62,66,67,68,69,72,73,74,77,78,80,81,91,92,93,96,100,102,103,104,105,107,110,111,112,113,114,120,121,123,124,128,133,138,143,156,157,159,164,166
do processo P.E 017/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/05/2022 - 16:27 Negociação aberta para o processo P.E
017/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
5,15,18,21,34,40,41,42,43,45,65,106,108,115,119,122,139,140,141,154,155,160,163,167,169,171
do processo P.E 017/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/05/2022 - 16:27 Negociação aberta para o processo P.E
017/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
6,10,11,13,14,16,17,19,20,23,24,25,26,27,29,30,32,38,44,63,64,70,94,95,97,98,99,109,116,146,147,148,153,168
do processo P.E 017/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/05/2022 - 16:27 Negociação aberta para o processo P.E
017/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo P.E 017/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/05/2022 - 16:27 Negociação aberta para o processo P.E
017/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 71,75,76,131,137,144,152 do
processo P.E 017/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/05/2022 - 16:27 Negociação aberta para o processo P.E
017/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,101
do processo P.E 017/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/05/2022 - 16:27 Negociação aberta para o processo P.E
017/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 117,118,125,158 do processo P.E
017/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/05/2022 - 16:28 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2022 às 18:28.
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12/05/2022 - 12:14 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0016 para o
fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2022 às 12:50,
encerrando às 12:55:00.

12/05/2022 - 14:47 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0015 para o
fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2022 às 15:10,
encerrando às 15:15:00.

Habilitados
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 ABRAÇADEIRA DE AÇO
PARA LÂMPADAS
FLUORESCENTE T5 -
PCT COM 100 UNID.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

LUMIBRAS LUMIBRAS 117,90 250 29.475,00

0002 ABRAÇADEIRA DE AÇO
PARA LÂMPADAS
FLUORESCENTE T8 -
PCT COM 100 UNID.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

LUMIBRAS LUMIBRAS 109,00 200 21.800,00

0003 ABRAÇADEIRA DE
NYLON
AUTOTRAVANTE
(2,5X200MM) BRANCA -
PCT COM 100 UNID.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SCHNEIDER SCHNEIDER 13,05 1.540 20.097,00

0004 ABRAÇADEIRA DE
NYLON
AUTOTRAVANTE (2,5 X
100MM) BRANCA - PCT
COM 100 UNID.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SCHNEIDER SCHNEIDER 6,48 1.590 10.303,20

0005 ABRAÇADEIRA DE
NYLON
AUTOTRAVANTE (4,8 X
280 MM) PRETA - PCT
COM 100 UNID.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SCHNEIDER SCHNEIDER 22,50 1.490 33.525,00

0006 ABRAÇADEIRA DE
NYLON T 50 R
AUTOTRAVANTE (4,6
X200MM) PRETA - PCT
COM 100 UNID. -

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SCHNEIDER SCHNEIDER 18,65 1.490 27.788,50

0007 ADAPTADOR P/
TOMADA PADRÃO
NOVO SMS 64120
127/220V, 10A 2P+T
CONECTA
EQUIPAMENTOS COM
PLUGUE ANTIGO EM
TOMADAS PADRÃO
NOVO
(CONFORMIDADE COM
A NORMA NBR14.136).

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

COMPOLUX COMPOLUX 4,90 825 4.042,50

0008 ADAPTADOR PARA
TOMADA SMS 64122 -
127/220V 10A 2P+T,
CONECTA
EQUIPAMENTOS COM
PLUGUE NOVO
PADRÃO (NORMA
NBR14.136) EM
TOMADAS DO ANTIGO
PADRÃO. EM
CONFORMIDADE COM
A NORMA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

COMPOLUX COMPOLUX 5,99 825 4.941,75

0009 BOCAL/SOQUETE DE
PORCELANA BASE E27
- SEM BORDAS DE
FIXAÇÃO DE EMBUTIR.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

base E-27 FERTAK 1,85 3.560 6.586,00

0010 BOCAL/SOQUETE DE
PORCELANA BASE E40
- SEM BORDAS DE
FIXAÇÃO DE EMBUTIR.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

base E-40 FERTAK 5,25 1.230 6.457,50

0011 BOCAL/SOQUETE DE
PORCELANA BASE E27
- COM BORDAS E
FIXAÇÃO POR
PARAFUSOS DE
SOBREPOR.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

base E-27 FERTAK 2,95 2.060 6.077,00

0012 BOCAL/SOQUETE DE
PORCELANA BASE E40
- COM BORDAS E
FIXAÇÃO POR
PARAFUSO.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

DERCOLUX DERCOLUX 12,60 960 12.096,00

0013 BOCAL/SOQUETE
TERMOPLASTICO COM
RABICHO BASE E27 -
PADRÃO LEROY
MERLIN OU SIMILAR

T COSTA DA SILVA
EIRELI

PERLEX PERLEX 3,08 1.230 3.788,40
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0014 CABO FLEXÍVEL TRES
VIAS PROTEGIDO PP 3
X 4MM²

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SIL SIL 12,88 1.370 17.645,60

0015 CABO FLEXÍVEL
1X1,5mm 750V - NBR
NM 247-3, CONDUTOR:
COBRE CAPA:
COMPOSOT DE PVC
COMPOSIÇÃO: COBRE
e PVC.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SIL SIL 1,35 2.970 4.009,50

0016 CABO FLEXÍVEL
1X10mm 750V - NBR NM
247-3, CONDUTOR:
COBRE CAPA:
COMPOSOT DE PVC
COMPOSIÇÃO: COBRE
e PVC.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SIL SIL 7,98 1.370 10.932,60

0017 CABO FLEXÍVEL
1X16mm 750V - NBR NM
247-3, CONDUTOR:
COBRE CAPA:
COMPOSOT DE PVC
COMPOSIÇÃO: COBRE
e PVC.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

1X16M MASTERCABOS 8,00 1.370 10.960,00

0018 CABO FLEXÍVEL
1X2,5mm 750V - NBR
NM 247-3, CONDUTOR:
COBRE CAPA:
COMPOSOT DE PVC
COMPOSIÇÃO: COBRE
e PVC.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

1X2,5 MASTERCABOS 1,18 11.370 13.416,60

0019 CABO FLEXÍVEL 1X4mm
750V - NBR NM 247-3,
CONDUTOR: COBRE
CAPA: COMPOSOT DE
PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

1X4MM MASTERCABOS 1,98 1.370 2.712,60

0020 CABO FLEXÍVEL 1X6mm
750V - NBR NM 247-3,
CONDUTOR: COBRE
CAPA: COMPOSOT DE
PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

1X6MM MASTERCABOS 3,17 1.370 4.342,90

0021 CABO FLEXÍVEL DUAS
VIAS PROTEGIDO PP 2
X 1,5 MM²

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

CABO FLEXIVEL PP MASTERCABOS 1,89 1.870 3.534,30

0022 CABO FLEXÍVEL
QUATRO VIAS
PROTEGIDO PP 4 X
1,5MM²

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

CABO FLEXIVEL PP MASTERCABOS 5,98 1.670 9.986,60

0023 CABO FLEXÍVEL
QUATRO VIAS
PROTEGIDO PP 4 X
2,5MM²

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SIL SIL 10,35 1.370 14.179,50

0024 CABO FLEXÍVEL TRES
VIAS PROTEGIDO PP 3
X 1,5 MM²

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

CABO FLEXIVEL PP MASTERCABOS 3,99 2.170 8.658,30

0025 CABO FLEXÍVEL TRES
VIAS PROTEGIDO PP 3
X 2,5 MM²

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

CABO FLEXIVEL PP MASTERCABOS 5,90 3.170 18.703,00

0026 CAIXA LUZ PLÁSTICA
AMARELA 4"X4" EM PVC

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

MONDIALE MONDIALE 1,28 610 780,80

0027 CAIXA LUZ PLÁSTICA
AMARELA 4"X2" EM PVC

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

MONDIALE MONDIALE 1,19 1.015 1.207,85

0028 CAIXA
MONONOFASICA,110 A
- 220 Ma, COM ACESSO
AO DISJUNTOR NA
TAMPA, TAMPA EM
POLICARBONATO
TRANSPARENTE /
CRISTAL, Dimensões:
340 X 200 X 140.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

PLASTIMAX PLASTIMAX 56,63 137 7.758,31

0029 CAIXA PADRÃO
TRIFÁSICO
EQUATORIAL TAF,
FEITO EM
POLICARBONATO,
POSSUI DIVISÓRIA
PARA FIXAÇÃO DO
DISJUNTOR E
SEPARÇÃO AO
MEDIDOR, PARA A
INSTALAÇÃO
EMBUTIDA, PROTEÇÃO
UV e ANTICHAMA.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

PLASTIMAX PLASTIMAX 99,80 127 12.674,60

0030 CANALETA PLÁSTICA
SISTEMA “X” (20 X 10
MM) BRANCA COM
TAMPA. 2 METROS

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 5,78 1.054 6.092,12
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0031 CANALETA PLASTICA
VENTILADA SISTEMA
“X” (50 X 20 MM)
BRANCA COM TAMPA. 2
METROS

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 14,90 1.091 16.255,90

0032 CONDUITE FLEXÍVEL
ELETRODUTO PVC 1"

METRO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

ELETRODUTO FORTLEV 2,85 1.471 4.192,35

0033 CONDUITE FLEXÍVEL
ELETRODUTO PVC
1.1/4" METRO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

ELETRODUTO FORTLEV 2,99 1.460 4.365,40

0034 CONDUITE FLEXÍVEL
ELETRODUTO PVC 3/4"

METRO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

ELETRODUTO FOR 1,25 1.760 2.200,00

0035 CONECTOR COBRE
HASTE ATERRAMENTO
1/2

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

INTELLI INTELLI 3,20 544 1.740,80

0036 CONECTOR COBRE
HASTE ATERRAMENTO
5/8

T COSTA DA SILVA
EIRELI

OLIVO OLIVO 12,38 594 7.353,72

0037 CONJUGADO DE
EMBUTIR
INTERRUPTOR
SIMPLES DUAS TECLAS
E TOMADA SIMPLES
2P+T 10A

T COSTA DA SILVA
EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 15,60 2.240 34.944,00

0038 CONJUGADO DE
EMBUTIR
INTERRUPTOR
SIMPLES UMA TECLA E
TOMADA DUPLA 2P+T
20A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 10,89 1.655 18.022,95

0039 CONJUGADO DE
EMBUTIR
INTERRUPTOR
SIMPLES E TOMADA
SIMPLES 2P+T 10A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 8,00 2.135 17.080,00

0040 CONJUGADO DE
EMBUTIR
INTERRUPTOR
SIMPLES E TOMADA
SIMPLES 2P+T 20A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 7,15 1.265 9.044,75

0041 CONJUNTO COMPLETO
INTERRUPTOR DE
EMBUTIR UMA TECLA
PARALELO 10 A 250 V
(BRANCO)

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 4,16 1.030 4.284,80

0042 CONJUNTO COMPLETO
INTERRUPTOR DE
EMBUTIR UMA TECLA
SIMPLES 10 A 250 V
(BRANCO)

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 3,83 940 3.600,20

0043 CONJUNTO COMPLETO
INTERRUPTOR DE
EMBUTIR DUAS
TECLAS SIMPLES 10 A
250 V DE EMBUTIR
(BRANCO)

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 6,80 1.080 7.344,00

0044 CONJUNTO COMPLETO
INTERRUPTOR DE
EMBUTIR DUAS
TECLAS PARALELO 10
A 250 V (BRANCO)

T COSTA DA SILVA
EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 17,29 1.080 18.673,20

0045 CONJUNTO COMPLETO
INTERRUPTOR DE
EMBUTIR DUAS
TECLAS SIMPLES +
PARALELO 10 A 250 V
DE EMBUTIR (BRANCO)

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 9,92 1.030 10.217,60

0046 CONJUNTO COMPLETO
INTERRUPTOR DE
EMBUTIR TRÊS TECLAS
SIMPLES 10 A 250 V
(BRANCO)

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 8,68 1.020 8.853,60

0047 CONJUNTO TOMADA
SIMPLES SISTEMA “X”
2P+T 10 A /250 V

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 4,95 1.205 5.964,75

0048 CONJUNTO TOMADA
SIMPLES SISTEMA “X”
2P+T 20 A /250 V

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 9,58 1.255 12.022,90

0049 CONJUNTO
INTERRUPTOR
SIMPLES UMA TECLA
SISTEMA “X” 10 A /250 V

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 6,98 1.470 10.260,60

0050 CONJUNTO
INTERRUPTOR
SIMPLES DUAS TECLA
SISTEMA “X” 10 A /250 V

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 7,98 1.405 11.211,90
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0051 CONJUNTO
INTERRUPTOR
SIMPLES TRÊS TECLA
SISTEMA “X” 10 A /250 V

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 9,41 1.105 10.398,05

0052 CONJUNTO TOMADA
DUPLA SISTEMA “X”
2P+T 10 A /250 V

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 7,70 1.205 9.278,50

0053 CONJUNTO TOMADA
DUPLA SISTEMA “X”
2P+T 20 A /250 V

T COSTA DA SILVA
EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 16,88 1.255 21.184,40

0054 CURVA ELETRODUTO
FERRO GALVANIZADO
LEVE 1"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

eletroduto PERFIL AÇO 9,80 239 2.342,20

0055 CURVA ELETRODUTO
FERRO GALVANIZADO
LEVE 3/4"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

CURVA PER 7,00 100 700,00

0056 CURVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 1"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

CURVA KRONA 5,56 120 667,20

0057 CURVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA
1.1/2"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

CURVA KRONA 8,12 354 2.874,48

0058 CURVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA
1.1/4"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

CURVA PERFIL AÇO 8,32 394 3.278,08

0059 CURVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 2
1/2"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

CURVA PERFIL AÇO 14,98 319 4.778,62

0060 CURVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 2"

T COSTA DA SILVA
EIRELI

JGS JGS 14,54 309 4.492,86

0061 CURVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 3"

T COSTA DA SILVA
EIRELI

JGS JGS 28,50 289 8.236,50

0062 CURVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 3/4"

T COSTA DA SILVA
EIRELI

JGS JGS 3,00 354 1.062,00

0063 DISJUNTOR BIPOLAR
10A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 10A.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SOPRANO SOPRANO 46,50 326 15.159,00

0064 DISJUNTOR BIPOLAR
15A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 10A.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SOPRANO SOPRANO 49,50 306 15.147,00

0065 DISJUNTOR BIPOLAR
20A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 10A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

WEG WEG 52,00 286 14.872,00

0066 DISJUNTOR BIPOLAR
25A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 10A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

WEG WEG 59,00 286 16.874,00

0067 DISJUNTOR BIPOLAR
30A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 10A.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SOPRANO SOPRANO 57,00 291 16.587,00

0068 DISJUNTOR BIPOLAR
35A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 10A.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SOPRANO SOPRANO 78,75 261 20.553,75

0069 DISJUNTOR BIPOLAR
40A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 10A.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SOPRANO SOPRANO 81,75 248 20.274,00

0070 DISJUNTOR BIPOLAR
50A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 10A.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

SOPRANO SOPRANO 67,50 277 18.697,50
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0071 DISJUNTOR
MONOPOLAR 10A
PADRÃO ABNT/NEMA,
FIXO, COM RELÊ
TÉRMICO, CORRENTE
NOMINAL DE DESARME
10A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

WEG WEG 15,50 243 3.766,50

0072 DISJUNTOR
MONOPOLAR 20A
PADRÃO ABNT/NEMA,
FIXO, COM RELÊ
TÉRMICO, CORRENTE
NOMINAL DE DESARME
20A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

WEG WEG 16,90 303 5.120,70

0073 DISJUNTOR
MONOPOLAR 25A
PADRÃO ABNT/NEMA,
FIXO, COM RELÊ
TÉRMICO, CORRENTE
NOMINAL DE DESARME
25A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

WEG WEG 16,90 343 5.796,70

0074 DISJUNTOR
MONOPOLAR 30A
PADRÃO ABNT/NEMA,
FIXO, COM RELÊ
TÉRMICO, CORRENTE
NOMINAL DE DESARME
30A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

monopolar WEG 17,90 323 5.781,70

0075 DISJUNTOR
MONOPOLAR 40A
PADRÃO ABNT/NEMA,
FIXO, COM RELÊ
TÉRMICO, CORRENTE
NOMINAL DE DESARME
40A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

monopolar WEG 19,50 336 6.552,00

0076 DISJUNTOR
MONOPOLAR 50A
PADRÃO ABNT/NEMA,
FIXO, COM RELÊ
TÉRMICO, CORRENTE
NOMINAL DE DESARME
50A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

monopolar WEG 21,80 291 6.343,80

0077 DISJUNTOR
MONOPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
10A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

monopolar WEG 10,77 278 2.994,06

0078 DISJUNTOR
MONOPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
16A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

monopolar WEG 7,49 448 3.355,52

0079 DISJUNTOR
MONOPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
20A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

monopolar WEG 7,20 595 4.284,00

0080 DISJUNTOR
MONOPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
25A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

monopolar WEG 10,46 535 5.596,10

0081 DISJUNTOR
MONOPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
32A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

monopolar WEG 7,90 400 3.160,00

0082 DISJUNTOR
MONOPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
40A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

monopolar WEG 7,90 415 3.278,50

0083 DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
100A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

BIPOLAR WEG 88,98 247 21.978,06

0084 DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
10A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

BIPOLAR WEG 29,90 426 12.737,40

0085 DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
16A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

BIPOLAR WEG 28,60 368 10.524,80

0086 DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
20A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

BIPOLAR WEG 29,90 410 12.259,00
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0087 DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
25A

T COSTA DA SILVA
EIRELI

MARGIRIUS MARGIRIUS 36,22 420 15.212,40

0088 DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
32A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

BIPOLAR WEG 29,98 410 12.291,80

0089 DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
40A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

BIPOLAR WEG 40,95 405 16.584,75

0090 DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
50A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

BIPOLAR WEG 42,95 407 17.480,65

0091 DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO DIN CURVA C -
70A

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

BIPOLAR WEG 45,88 288 13.213,44

0092 DISJUNTOR TRIPOLAR
100A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 90A,

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 150,00 190 28.500,00

0093 DISJUNTOR TRIPOLAR
10A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 10A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 79,00 182 14.378,00

0094 DISJUNTOR TRIPOLAR
15A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 15A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 59,00 206 12.154,00

0095 DISJUNTOR TRIPOLAR
20A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 20A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 59,00 241 14.219,00

0096 DISJUNTOR TRIPOLAR
25A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 25A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 68,00 236 16.048,00

0097 DISJUNTOR TRIPOLAR
30A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 30A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 60,00 233 13.980,00

0098 DISJUNTOR TRIPOLAR
60A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 60A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 89,00 218 19.402,00

0099 DISJUNTOR TRIPOLAR
70A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 70A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 129,00 199 25.671,00

0100 DISJUNTOR TRIPOLAR
90A PADRÃO
ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO,
CORRENTE NOMINAL
DE DESARME 90A.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 179,00 179 32.041,00

0101 DISJUNTOR TRIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO DIN
DE 125 A CAIXA
MOLDADA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 498,00 133 66.234,00

0102 DISJUNTOR TRIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO DIN
DE 150 A CAIXA
MOLDADA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 574,00 126 72.324,00

0103 DISJUNTOR TRIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO DIN
DE 225 A CAIXA
MOLDADA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 699,00 120 83.880,00
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0104 DISJUNTOR TRIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO DIN
DE 300 A CAIXA
MOLDADA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR WEG 1.690,00 102 172.380,00

0105 ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 1", 3
M DE COMPRIMENTO

T COSTA DA SILVA
EIRELI

JGS JGS 22,69 437 9.915,53

0106 ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA
1.1/2", 3 M DE
COMPRIMENTO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

eletroduto FORTLEV 16,80 467 7.845,60

0107 ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA
1.1/4", 3 M DE
COMPRIMENTO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

ele FORTLEV 21,00 532 11.172,00

0108 ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 2", 3
M DE COMPRIMENTO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

eletroduto WEG 22,00 432 9.504,00

0109 ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 3", 3
M DE COMPRIMENTO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

eletroduto FORTLEV 49,00 442 21.658,00

0110 ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 3/4",
3 M DE COMPRIMENTO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

eletroduto FORTLEV 13,50 467 6.304,50

0111 FITA ISOLANTE ALTA
FUSÃO 23lb 19mm X 2m.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

3 M 3 M 7,90 1.170 9.243,00

0112 FITA ISOLANTE
PLASTICA DE 0,13MM X
19MM ROLO COM 20
METROS.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

3M 3M 11,33 970 10.990,10

0113 FERRO DE SOLDA 40W
220V, FABRICADO COM
MATERIAIS
RESISTENTES E DE
ALTA DURABILIDADE,
PONTEIRA, E HASTE
METÁLICA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

BRASFORT BRASFORT 29,00 110 3.190,00

0114 FERRO DE SOLDA 60W
220V, FABRICADO COM
MATERIAIS
RESISTENTES E DE
ALTA DURABILIDADE,
PONTEIRA, E HASTE
METÁLICA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

BRASFORT BRASFORT 37,50 110 4.125,00

0115 HASTE DE
ATERRAMENTO DE
AÇO COBREADO,
CAMADA DE ALTA
DENSIDADE 2,4MX5/8"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

BRASFORT BRASFORT 33,00 654 21.582,00

0116 HASTE DE
ATERRAMENTO DE
AÇO COBREADO,
CAMADA DE ALTA
DENSIDADE 3MX5/8"

T COSTA DA SILVA
EIRELI

OLIVO OLIVO 62,62 594 37.196,28

0117 LÂMPADA DE LED
TUBULAR 10W - 600 MM
BRANCA TEMP. COR
6500K SOQUETE - T8 -
NO MINIMO 900 LM
BIVOLT

T COSTA DA SILVA
EIRELI

ELGIN ELGIN 19,61 250 4.902,50

0118 LÂMPADA DE LED
TUBULAR 18W - 1200
MM BRANCA TEMP.
COR 6500K SOQUETE -
T8 - NO MINIMO 1850
LM BIVOLT

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

AVANT AVANT 13,99 600 8.394,00

0119 LÂMPADA
FLUORESCENTE
ELETRÔNICA DE 15 A
20 W BRANCA -
127/220V SOQUETE E-
27

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

AVANT AVANT 8,00 1.550 12.400,00

0120 LÂMPADA
FLUORESCENTE
ELETRÔNICA DE 30 W
BRANCA - 127/220V
SOQUETE E-27

T COSTA DA SILVA
EIRELI

ELGIN ELGIN 29,93 2.050 61.356,50

0121 LÂMPADA
FLUORESCENTE
ELETRÔNICA DE 59 W
BRANCA - 127/220V
SOQUETE E-27

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

AVANT AVANT 45,00 350 15.750,00

0122 LÂMPADA
FLUORESCENTE
TUBULAR T10 SUPER
BRANCA 20W

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

AVANT AVANT 9,90 350 3.465,00
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0123 LÂMPADA
FLUORESCENTE
TUBULAR T10 SUPER
BRANCA 40W

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

AVANT AVANT 13,50 550 7.425,00

0124 LÂMPADA DE LED COM
BULBO 12W BRANCA
TEMP DA COR 6000K
1260LM SOQUETE - E27
BIVOLT

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

AVANT AVANT 11,60 860 9.976,00

0125 LÂMPADA DE LED COM
BULBO 30W BRANCA
TEMP DA COR 6000K
SOQUETE - E27 BIVOLT

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

AVANT AVANT 34,09 1.145 39.033,05

0126 LUVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 3"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

KRONA KRONA 9,20 296 2.723,20

0127 LUVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 3/4"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

KRONA KRONA 1,75 316 553,00

0128 LUVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 1"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

KRONA KRONA 2,19 301 659,19

0129 LUVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA
1.1/2"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

KRONA KRONA 4,64 471 2.185,44

0130 LUVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA
1.1/4"

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

KRONA KRONA 2,49 671 1.670,79

0131 LUVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 2
1/2"

T COSTA DA SILVA
EIRELI

JGS JGS 6,31 306 1.930,86

0132 LUVA PARA
ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE ROSCA 2"

T COSTA DA SILVA
EIRELI

JGS JGS 6,99 306 2.138,94

0133 PARA-RAIO TIPO
FRANKLIN 4 PONTAS
DE 01 DESCIDA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TIPO FRANKLIN PARAKLIN 129,00 110 14.190,00

0134 PARA-RAIO TIPO
FRANKLIN 4 PONTAS
DE 02 DESCIDA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TIPO FRANKLIN PARAKLIN 219,00 110 24.090,00

0135 PARA-RAIO TIPO TRIPÉ HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TIPO TRIPÉ PARAKLIN 499,00 140 69.860,00

0136 PLACA CEGA 4 X 2 “
COR BRANCA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 1,90 399 758,10

0137 PLACA CEGA 4 X 4 “-
COR BRANCA

T COSTA DA SILVA
EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 3,47 399 1.384,53

0138 PLUG PINO DE TOMADA
2P+T 10A RETO
(TOMADA MACHO) -
PADRÃO EM
CONFORMIDADE COM
A NORMA NBR 14136.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 3,90 1.025 3.997,50

0139 PLUG PINO DE TOMADA
2P+T 20A RETO
(TOMADA MACHO) -
PADRÃO EM
CONFORMIDADE COM
A NORMA NBR 14136.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 3,00 1.175 3.525,00

0140 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
EMBUTIR PVC PARA 03
DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 14,90 180 2.682,00

0141 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
EMBUTIR PVC PARA 06
DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 2,70 170 459,00

0142 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
EMBUTIR PVC PARA 08
DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 29,00 160 4.640,00

0143 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
EMBUTIR PVC PARA 12
DISJUNTORES DIN SEM
BARRAMENTO

T COSTA DA SILVA
EIRELI

PERLEX PERLEX 63,26 192 12.145,92

0144 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
SOBREPOR PVC PARA
03 DISJUNTORES DIN
SEM BARRAMENTO

T COSTA DA SILVA
EIRELI

PERLEX PERLEX 23,28 145 3.375,60
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0145 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
SOBREPOR PVC PARA
06 DISJUNTORES DIN
SEM BARRAMENTO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRIPOLAR TRAMONTINA 35,00 145 5.075,00

0146 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
SOBREPOR PVC PARA
08 DISJUNTORES DIN
SEM BARRAMENTO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 39,00 175 6.825,00

0147 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
SOBREPOR PVC PARA
12 DISJUNTORES DIN
SEM BARRAMENTO

T COSTA DA SILVA
EIRELI

PERLEX PERLEX 68,17 179 12.202,43

0148 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO EM PVC
DE EMBUTIR PARA 24
DISJUNTORES COM
BARRAMENTO 3F+N+T
– PADRÃO UNIVERSAL
PADRÃO DIN

T COSTA DA SILVA
EIRELI

PERLEX PERLEX 124,25 148 18.389,00

0149 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO EM PVC
DE SOBREPOR PARA
12 DISJUNTORES COM
BARRAMENTO 3F+N+T
– PADRÃO UNIVERSAL
PADRÃO DIN

T COSTA DA SILVA
EIRELI

PERLEX PERLEX 164,75 153 25.206,75

0150 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO EM PVC
DE SOBREPOR PARA
18 DISJUNTORES COM
BARRAMENTO 3F+N+T
– PADRÃO UNIVERSAL
PADRÃO DIN

T COSTA DA SILVA
EIRELI

PERLEX PERLEX 190,92 153 29.210,76

0151 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO EM PVC
DE SOBREPOR PARA
24 DISJUNTORES COM
BARRAMENTO 3F+N+T
– PADRÃO UNIVERSAL
PADRÃO DIN

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 209,00 131 27.379,00

0152 REATOR ELETRÔNICO
ALTO RENDIMENTO
BAIXO FATOR DE
POTÊNCIA DE PARA 01
LÂMPADA
FLUORESCENTE DE
20W, BIVOLT
REFERÊNCIA
OSRAM/PHILIPS OU
SIMPLES

T COSTA DA SILVA
EIRELI

MARGIRIUS MARGIRIUS 29,11 160 4.657,60

0153 REATOR ELETRÔNICO
ALTO RENDIMENTO
BAIXO FATOR DE
POTÊNCIA DE PARA 01
LÂMPADA
FLUORESCENTE DE
40W, BIVOLT
REFERÊNCIA
OSRAM/PHILIPS OU
SIMPLES

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

ELETROMAR ELETROMAR 29,00 360 10.440,00

0154 REATOR ELETRÔNICO
ALTO RENDIMENTO
BAIXO FATOR DE
POTÊNCIA DE PARA 01
LÂMPADA
FLUORESCENTE DE
20W

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

ELETROMAR ELETROMAR 21,00 570 11.970,00

0155 REATOR ELETRÔNICO
ALTO RENDIMENTO
BAIXO FATOR DE
POTÊNCIA DE PARA 01
LÂMPADA
FLUORESCENTE DE
40W

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

AVANT AVANT 26,00 370 9.620,00

0156 REFLETOR DE LED
MONOCROMÁTICO 30
W - LUZ BRANCA,
3000K, 2100LM, IP 65-
BIVOLT.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

AVANT AVANT 68,00 1.064 72.352,00

0157 REFLETOR DE LED
MONOCROMÁTICO 50
W - LUZ BRANCA 6000K,
3500LM, IP 65-BIVOLT.

T COSTA DA SILVA
EIRELI

ELGIN ELGIN 68,20 1.354 92.342,80

0158 REFLETOR DE LED
MONOCROMÁTICO 100
W - LUZ BRANCA 3000K,
4200LM, IP 65-BIVOLT.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

AVANT AVANT 94,50 944 89.208,00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 17 de 622

0159 REFLETOR DE LED
MONOCROMÁTICO 150
W - LUZ BRANCA
5500K,1200LM,IP 66 ,
BIVOLT.

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

AVANT AVANT 170,00 1.029 174.930,00

0160 TOMADA DE EMBUTIR
COMPLETA UM
MODULO PARA REDE
DE INFORMÁTICA RJ45
- CAT5E - BRANCA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

ILUME ILUME 11,20 529 5.924,80

0161 TOMADA DE EMBUTIR
COMPLETA UM
MODULO PARA REDE
DE INFORMÁTICA RJ45
- CAT6 - BRANCA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

ILUME ILUME 19,70 529 10.421,30

0162 TOMADA DE EMBUTIR
COMPLETA UM
MODULO PARA REDE
DE TELEFONE RJ11-
BRANCA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

ILUME ILUME 10,90 319 3.477,10

0163 TOMADA DE EMBUTIR
DUPLA 2P+T 10 A
BRANCA PADRÃO EM
CONFORMIDADE COM
A NORMA NBR 14136

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 6,10 970 5.917,00

0164 TOMADA DE EMBUTIR
DUPLA 2P+T 20 A
BRANCA PADRÃO EM
CONFORMIDADE COM
A NORMA NBR 14136

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 6,20 1.020 6.324,00

0165 TOMADA DE EMBUTIR
SIMPLES 2P+T 10 A
BRANCA PADRÃO EM
CONFORMIDADE COM
A NORMA NBR 14136

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 3,90 890 3.471,00

0166 TOMADA DE EMBUTIR
SIMPLES 2P+T 20 A
BRANCA PADRÃO EM
CONFORMIDADE COM
A NORMA NBR 14136

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 4,40 940 4.136,00

0167 TOMADA DE
SOBREPOR SISTEMA "X
COMPLETA UM
MODULO PARA REDE
DE INFORMÁTICA RJ45
- CAT6 - BRANCA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 15,60 1.020 15.912,00

0168 TOMADA DE
SOBREPOR SISTEMA
"X" COMPLETA UM
MODULO PARA REDE
DE INFORMÁTICA RJ45
- CAT5E - BRANCA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 16,20 1.020 16.524,00

0169 TOMADA DE
SOBREPOR SISTEMA
"X" COMPLETA UM
MODULO PARA REDE
DE TELEFONE RJ11 -
BRANCA

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 10,90 656 7.150,40

0170 TUBO ESPIRAL
ORGANIZADOR DE
FIOS 1/2 “ PRETO , 1
METRO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

OVERTIME OVERTIME 3,90 900 3.510,00

0171 TUBO ESPIRAL
ORGANIZADOR DE
FIOS 3/4 “ PRETO, 1
METRO

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

OVERTIME OVERTIME 4,90 910 4.459,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
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0001 - ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T5 - PCT COM 100 UNID.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
15:27:20

LUMIBRAS LUMIBRAS 250 R$ 154,67 R$ 38.667,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:01:58

TRAMONTINA TRAMONTINA 250 R$ 154,67 R$ 38.667,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:30

DECORLUX DECORLUX 250 R$ 154,67 R$ 38.667,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:27

DECORLUX DECORLUX 250 R$ 150,00 R$ 37.500,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:09:58

PERLEX PERLEX 250 R$ 170,50 R$ 42.625,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:48:06

ABRAÇADEIRA
DE AÇO PARA
LÂMPADAS
FLUORES

Decorlux 250 R$ 154,67 R$ 38.667,50 Sim

0002 - ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 - PCT COM 100 UNID.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
15:25:05

LUMIBRAS LUMIBRAS 200 R$ 186,33 R$ 37.266,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:02:19

TRAMONTINA TRAMONTINA 200 R$ 186,33 R$ 37.266,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:30

DECORLUX DECORLUX 200 R$ 186,33 R$ 37.266,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:40

DECORLUX DECORLUX 200 R$ 150,00 R$ 30.000,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:16:34

PERLEX PERLEX 200 R$ 195,00 R$ 39.000,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:48:20

ABRAÇADEIRA
DE AÇO PARA
LÂMPADAS
FLUORES

Decorlux 200 R$ 186,33 R$ 37.266,00 Sim

0003 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE (2,5X200MM) BRANCA - PCT COM 100 UNID.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
15:37:22

FERTAK FERTAK 1.540 R$ 13,06 R$ 20.112,40 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:02:37

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.540 R$ 13,06 R$ 20.112,40 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:30

DECORLUX DECORLUX 1.540 R$ 13,06 R$ 20.112,40 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:40

DECORLUX DECORLUX 1.540 R$ 10,00 R$ 15.400,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:19:02

SCHNEIDER SCHNEIDER 1.540 R$ 18,00 R$ 27.720,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:48:30

ABRAÇADEIRA
DE NYLON
AUTOTRAVANTE
(2,5X2

Decorlux 1.540 R$ 13,06 R$ 20.112,40 Sim

0004 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE (2,5 X 100MM) BRANCA - PCT COM 100 UNID.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
15:39:58

FERTAK FERTAK 1.590 R$ 6,49 R$ 10.319,10 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:03:05

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.590 R$ 6,49 R$ 10.319,10 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:30

DECORLUX DECORLUX 1.590 R$ 6,49 R$ 10.319,10 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:40

DECORLUX DECORLUX 1.590 R$ 6,49 R$ 10.319,10 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:19:41

SCHNEIDER SCHNEIDER 1.590 R$ 10,00 R$ 15.900,00 Sim
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J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:48:42

ABRAÇADEIRA
DE NYLON
AUTOTRAVANTE
(2,5 X

Decorlux 1.590 R$ 6,49 R$ 10.319,10 Sim

0005 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE (4,8 X 280 MM) PRETA - PCT COM 100 UNID.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
15:55:24

FERTAK FERTAK 1.490 R$ 28,77 R$ 42.867,30 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:03:22

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.490 R$ 28,77 R$ 42.867,30 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:30

DECORLUX DECORLUX 1.490 R$ 28,77 R$ 42.867,30 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:41

DECORLUX DECORLUX 1.490 R$ 28,77 R$ 42.867,30 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:20:23

SCHNEIDER SCHNEIDER 1.490 R$ 30,00 R$ 44.700,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:48:57

ABRAÇADEIRA
DE NYLON
AUTOTRAVANTE
(4,8 X

Decorlux 1.490 R$ 28,77 R$ 42.867,30 Sim

0006 - ABRAÇADEIRA DE NYLON T 50 R AUTOTRAVANTE (4,6 X200MM) PRETA - PCT COM 100 UNID. -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
15:56:44

FERTAK FERTAK 1.490 R$ 21,13 R$ 31.483,70 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:03:57

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.490 R$ 21,13 R$ 31.483,70 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:30

DECORLUX DECORLUX 1.490 R$ 21,13 R$ 31.483,70 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:41

DECORLUX DECORLUX 1.490 R$ 21,13 R$ 31.483,70 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:20:59

SCHNEIDER SCHNEIDER 1.490 R$ 23,50 R$ 35.015,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:49:07

ABRAÇADEIRA
DE NYLON T 50 R
AUTOTRAVANTE

Decorlux 1.490 R$ 21,13 R$ 31.483,70 Sim

0007 - ADAPTADOR P/ TOMADA PADRÃO NOVO SMS 64120 127/220V, 10A 2P+T CONECTA EQUIPAMENTOS COM
PLUGUE ANTIGO EM TOMADAS PADRÃO NOVO (CONFORMIDADE COM A NORMA NBR14.136).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:01:31

COMPOLUX COMPOLUX 825 R$ 8,86 R$ 7.309,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:04:31

LIZFLEX LIZFLEX 825 R$ 8,86 R$ 7.309,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:30

VOLTIM VOLTIM 825 R$ 8,86 R$ 7.309,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:41

FORCELINE FORCELINE 825 R$ 8,65 R$ 7.136,25 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:21:30

PERLEX PERLEX 825 R$ 8,80 R$ 7.260,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:49:18

ADAPTADOR P/
TOMADA
PADRÃO NOVO
SMS 6412

Decorlux 825 R$ 8,86 R$ 7.309,50 Sim

0008 - ADAPTADOR PARA TOMADA SMS 64122 - 127/220V 10A 2P+T, CONECTA EQUIPAMENTOS COM PLUGUE NOVO
PADRÃO (NORMA NBR14.136) EM TOMADAS DO ANTIGO PADRÃO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:05:21

COMPOLUX COMPOLUX 825 R$ 11,35 R$ 9.363,75 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:05:21

LIZFLEX LIZFLEX 825 R$ 11,35 R$ 9.363,75 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:30

VOLTIM VOLTIM 825 R$ 11,35 R$ 9.363,75 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:41

PERLEX PERLEX 825 R$ 11,35 R$ 9.363,75 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:22:11

PERLEX PERLEX 825 R$ 10,50 R$ 8.662,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:49:30

ADAPTADOR
PARA TOMADA
SMS 64122 -
127/22

Decorlux 825 R$ 11,35 R$ 9.363,75 Sim

0009 - BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 - SEM BORDAS DE FIXAÇÃO DE EMBUTIR.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:13:04

base E-27 FERTAK 3.560 R$ 4,16 R$ 14.809,60 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:05:32

ILUMI ILUMI 3.560 R$ 4,16 R$ 14.809,60 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:30

DECORLUX DECORLUX 3.560 R$ 4,16 R$ 14.809,60 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:39

DECORLUX DECORLUX 3.560 R$ 4,00 R$ 14.240,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:22:47

DERCOLUX DERCOLUX 3.560 R$ 4,20 R$ 14.952,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:49:40

BOCAL/SOQUETE
DE PORCELANA
BASE E27 - SE

Decorlux 3.560 R$ 4,16 R$ 14.809,60 Sim

0010 - BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E40 - SEM BORDAS DE FIXAÇÃO DE EMBUTIR.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:12:43

base E-40 FERTAK 1.230 R$ 12,71 R$ 15.633,30 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:05:42

ILUMI ILUMI 1.230 R$ 12,71 R$ 15.633,30 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

DECORLUX DECORLUX 1.230 R$ 12,71 R$ 15.633,30 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:39

DECORLUX DECORLUX 1.230 R$ 13,75 R$ 16.912,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:23:23

DERCOLUX DERCOLUX 1.230 R$ 12,80 R$ 15.744,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:49:51

BOCAL/SOQUETE
DE PORCELANA
BASE E40 - SE

Decorlux 1.230 R$ 12,71 R$ 15.633,30 Sim

0011 - BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 - COM BORDAS E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS DE SOBREPOR.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:15:32

base E-27 FERTAK 2.060 R$ 5,16 R$ 10.629,60 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:46:39

ILUMI ILUMI 2.060 R$ 5,16 R$ 10.629,60 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

DECORLUX DECORLUX 2.060 R$ 5,16 R$ 10.629,60 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:28:05

PERLEX PERLEX 2.060 R$ 6,80 R$ 14.008,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:51:43

BOCAL/SOQUETE
DE PORCELANA
BASE E27 - CO

Decorlux 2.060 R$ 5,16 R$ 10.629,60 Sim

0012 - BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E40 - COM BORDAS E FIXAÇÃO POR PARAFUSO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:18:07

base E-40 FERTAK 960 R$ 19,57 R$ 18.787,20 Sim
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D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:46:51

ILUMI ILUMI 960 R$ 19,57 R$ 18.787,20 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

DECORLUX DECORLUX 960 R$ 19,57 R$ 18.787,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:41

DECORLUX DECORLUX 960 R$ 15,00 R$ 14.400,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:29:02

DERCOLUX DERCOLUX 960 R$ 16,80 R$ 16.128,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:51:55

BOCAL/SOQUETE
DE PORCELANA
BASE E40 - CO

Decorlux 960 R$ 19,57 R$ 18.787,20 Sim

0013 - BOCAL/SOQUETE TERMOPLASTICO COM RABICHO BASE E27 - PADRÃO LEROY MERLIN OU SIMILAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:23:33

base E-27 FERTAK 1.230 R$ 4,03 R$ 4.956,90 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:47:04

ILUMI ILUMI 1.230 R$ 4,03 R$ 4.956,90 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

DECORLUX DECORLUX 1.230 R$ 4,03 R$ 4.956,90 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:41

DECORLUX DECORLUX 1.230 R$ 4,00 R$ 4.920,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:29:43

PERLEX PERLEX 1.230 R$ 4,10 R$ 5.043,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:52:09

BOCAL/SOQUETE

TERMOPLASTICO
COM RABICHO

Decorlux 1.230 R$ 4,03 R$ 4.956,90 Sim

0014 - CABO FLEXÍVEL TRES VIAS PROTEGIDO PP 3 X 4MM²
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:40:03

MASTERCABOS MASTERCABOS 1.370 R$ 18,50 R$ 25.345,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:47:20

SIL SIL 1.370 R$ 18,50 R$ 25.345,00 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:21

cabo flex condumig 1.370 R$ 18,50 R$ 25.345,00 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 1.370 R$ 18,50 R$ 25.345,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:24

NAMBEI NAMBEI 1.370 R$ 18,50 R$ 25.345,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:30:49

SIL SIL 1.370 R$ 17,90 R$ 24.523,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:52:22

CABO FLEXÍVEL
TRES VIAS
PROTEGIDO PP 3
X

Sil 1.370 R$ 18,50 R$ 25.345,00 Sim

0015 - CABO FLEXÍVEL 1X1,5mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:44:41

MASTERCABOS MASTERCABOS 2.970 R$ 1,85 R$ 5.494,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:47:31

SIL SIL 2.970 R$ 1,85 R$ 5.494,50 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:22

cabo flex condumig 2.970 R$ 1,85 R$ 5.494,50 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 2.970 R$ 1,85 R$ 5.494,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:42

NAMBEI NAMBEI 2.970 R$ 1,85 R$ 5.494,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:31:29

SIL SIL 2.970 R$ 1,80 R$ 5.346,00 Sim
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J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:52:33

CABO FLEXÍVEL
1X1,5mm 750V -
NBR NM 247-

Sil 2.970 R$ 1,85 R$ 5.494,50 Sim

0016 - CABO FLEXÍVEL 1X10mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:45:54

1X10MM MASTERCABOS 1.370 R$ 11,43 R$ 15.659,10 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:47:51

SIL SIL 1.370 R$ 11,43 R$ 15.659,10 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:20

cabo flex condumig 1.370 R$ 11,43 R$ 15.659,10 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 1.370 R$ 11,43 R$ 15.659,10 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:16

URANO URANO 1.370 R$ 11,40 R$ 15.618,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:42

NAMBEI NAMBEI 1.370 R$ 11,43 R$ 15.659,10 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:33:02

SIL SIL 1.370 R$ 11,40 R$ 15.618,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:53:00

CABO FLEXÍVEL
1X10mm 750V -
NBR NM 247-3

Sil 1.370 R$ 11,43 R$ 15.659,10 Sim

0017 - CABO FLEXÍVEL 1X16mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:46:43

1X16M MASTERCABOS 1.370 R$ 16,22 R$ 22.221,40 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:48:04

SIL SIL 1.370 R$ 16,22 R$ 22.221,40 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:20

cabo flex condumig 1.370 R$ 16,22 R$ 22.221,40 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 1.370 R$ 16,22 R$ 22.221,40 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:16

URANO URANO 1.370 R$ 16,22 R$ 22.221,40 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:42

NAMBEI NAMBEI 1.370 R$ 16,22 R$ 22.221,40 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:33:31

SIL SIL 1.370 R$ 16,80 R$ 23.016,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:53:10

CABO FLEXÍVEL
1X16mm 750V -
NBR NM 247-3

Sil 1.370 R$ 16,22 R$ 22.221,40 Sim

0018 - CABO FLEXÍVEL 1X2,5mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:48:30

1X2,5 MASTERCABOS 11.370 R$ 2,36 R$ 26.833,20 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:48:16

SIL SIL 11.370 R$ 2,36 R$ 26.833,20 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:20

cabo flex condumig 11.370 R$ 2,36 R$ 26.833,20 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 11.370 R$ 2,36 R$ 26.833,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:43

NAMBEI NAMBEI 11.370 R$ 2,36 R$ 26.833,20 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:34:02

SIL SIL 11.370 R$ 2,60 R$ 29.562,00 Sim
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J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:53:28

CABO FLEXÍVEL
1X2,5mm 750V -
NBR NM 247-

Sil 11.370 R$ 2,36 R$ 26.833,20 Sim

0019 - CABO FLEXÍVEL 1X4mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:49:43

1X4MM MASTERCABOS 1.370 R$ 3,92 R$ 5.370,40 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:48:32

SIL SIL 1.370 R$ 3,92 R$ 5.370,40 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:20

cabo flex condumig 1.370 R$ 3,92 R$ 5.370,40 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 1.370 R$ 3,92 R$ 5.370,40 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:43

NAMBEI NAMBEI 1.370 R$ 3,92 R$ 5.370,40 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:34:23

SIL SIL 1.370 R$ 4,40 R$ 6.028,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:53:41

CABO FLEXÍVEL
1X4mm 750V -
NBR NM 247-3,

Sil 1.370 R$ 3,92 R$ 5.370,40 Sim

0020 - CABO FLEXÍVEL 1X6mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:50:53

1X6MM MASTERCABOS 1.370 R$ 6,51 R$ 8.918,70 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:48:50

SIL SIL 1.370 R$ 6,51 R$ 8.918,70 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:20

cabo flex condumig 1.370 R$ 6,51 R$ 8.918,70 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 1.370 R$ 6,51 R$ 8.918,70 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:16

URANO URANO 1.370 R$ 6,49 R$ 8.891,30 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:43

NAMBEI NAMBEI 1.370 R$ 6,51 R$ 8.918,70 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:34:57

SIL SIL 1.370 R$ 6,50 R$ 8.905,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:54:09

CABO FLEXÍVEL
1X6mm 750V -
NBR NM 247-3,

Sil 1.370 R$ 6,51 R$ 8.918,70 Sim

0021 - CABO FLEXÍVEL DUAS VIAS PROTEGIDO PP 2 X 1,5 MM²
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:53:21

CABO FLEXIVEL
PP

MASTERCABOS 1.870 R$ 5,35 R$ 10.004,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:53:06

SIL SIL 1.870 R$ 5,35 R$ 10.004,50 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:21

cabo condumig 1.870 R$ 5,35 R$ 10.004,50 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 1.870 R$ 5,35 R$ 10.004,50 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:16

URANO URANO 1.870 R$ 5,33 R$ 9.967,10 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:43

NAMBEI NAMBEI 1.870 R$ 5,35 R$ 10.004,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:35:20

SIL SIL 1.870 R$ 5,20 R$ 9.724,00 Sim
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J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:56:09

CABO FLEXÍVEL
DUAS VIAS
PROTEGIDO PP 2
X

Sil 1.870 R$ 5,35 R$ 10.004,50 Sim

0022 - CABO FLEXÍVEL QUATRO VIAS PROTEGIDO PP 4 X 1,5MM²
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:54:16

CABO FLEXIVEL
PP

MASTERCABOS 1.670 R$ 9,61 R$ 16.048,70 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:53:21

SIL SIL 1.670 R$ 9,61 R$ 16.048,70 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:21

cabo condumig 1.670 R$ 9,61 R$ 16.048,70 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 1.670 R$ 9,61 R$ 16.048,70 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:16

URANO URANO 1.670 R$ 9,59 R$ 16.015,30 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:44

NAMBEI NAMBEI 1.670 R$ 9,91 R$ 16.549,70 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:35:42

SIL SIL 1.670 R$ 9,35 R$ 15.614,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:56:25

CABO FLEXÍVEL
QUATRO VIAS
PROTEGIDO PP 4

Sil 1.670 R$ 9,61 R$ 16.048,70 Sim

0023 - CABO FLEXÍVEL QUATRO VIAS PROTEGIDO PP 4 X 2,5MM²
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:55:12

CABO FLEXIVEL
PP

MASTERCABOS 1.370 R$ 13,58 R$ 18.604,60 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:53:38

SIL SIL 1.370 R$ 13,58 R$ 18.604,60 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:22

cabo condumig 1.370 R$ 13,58 R$ 18.604,60 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 1.370 R$ 13,58 R$ 18.604,60 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:17

URANO URANO 1.370 R$ 13,55 R$ 18.563,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:44

NAMBEI NAMBEI 1.370 R$ 13,58 R$ 18.604,60 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:36:08

SIL SIL 1.370 R$ 13,80 R$ 18.906,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:56:36

CABO FLEXÍVEL
QUATRO VIAS
PROTEGIDO PP 4

Sil 1.370 R$ 13,58 R$ 18.604,60 Sim

0024 - CABO FLEXÍVEL TRES VIAS PROTEGIDO PP 3 X 1,5 MM²
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:56:18

CABO FLEXIVEL
PP

MASTERCABOS 2.170 R$ 6,89 R$ 14.951,30 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:54:03

SIL SIL 2.170 R$ 6,89 R$ 14.951,30 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:22

cabo condumig 2.170 R$ 6,89 R$ 14.951,30 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 2.170 R$ 6,89 R$ 14.951,30 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:17

URANO URANO 2.170 R$ 6,85 R$ 14.864,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:44

NAMBEI NAMBEI 2.170 R$ 6,89 R$ 14.951,30 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:36:30

SIL SIL 2.170 R$ 7,10 R$ 15.407,00 Sim
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J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:56:46

CABO FLEXÍVEL
TRES VIAS
PROTEGIDO PP 3
X

Sil 2.170 R$ 6,89 R$ 14.951,30 Sim

0025 - CABO FLEXÍVEL TRES VIAS PROTEGIDO PP 3 X 2,5 MM²
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
16:56:57

CABO FLEXIVEL
PP

MASTERCABOS 3.170 R$ 10,34 R$ 32.777,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:54:31

SIL SIL 3.170 R$ 10,34 R$ 32.777,80 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

04/05/2022 -
11:51:22

cabo condumig 3.170 R$ 10,34 R$ 32.777,80 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERGY ENERGY 3.170 R$ 10,34 R$ 32.777,80 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:17

URANO URANO 3.170 R$ 10,32 R$ 32.714,40 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:44

NAMBEI NAMBEI 3.170 R$ 10,34 R$ 32.777,80 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:37:07

SIL SIL 3.170 R$ 11,40 R$ 36.138,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:57:06

CABO FLEXÍVEL
TRES VIAS
PROTEGIDO PP 3
X

Sil 3.170 R$ 10,34 R$ 32.777,80 Sim

0026 - CAIXA LUZ PLÁSTICA AMARELA 4"X4" EM PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
17:02:28

MONDIALE MONDIALE 610 R$ 1,92 R$ 1.171,20 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:54:46

TRAMONTINA TRAMONTINA 610 R$ 2,65 R$ 1.616,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERBRAS ENERBRAS 610 R$ 2,65 R$ 1.616,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:44

KRONA KRONA 610 R$ 2,00 R$ 1.220,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:37:32

TRAMONTINA TRAMONTINA 610 R$ 2,91 R$ 1.775,10 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:57:18

CAIXA LUZ
PLÁSTICA
AMARELA 4"X4"
EM PVC

Amanco 610 R$ 2,65 R$ 1.616,50 Sim

0027 - CAIXA LUZ PLÁSTICA AMARELA 4"X2" EM PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

30/04/2022 -
17:02:08

MONDIALE MONDIALE 1.015 R$ 1,92 R$ 1.948,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:55:01

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.015 R$ 1,92 R$ 1.948,80 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERBRAS ENERBRAS 1.015 R$ 1,92 R$ 1.948,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:44

FORCELINE FORCELINE 1.015 R$ 1,92 R$ 1.948,80 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:37:58

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.015 R$ 1,85 R$ 1.877,75 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:57:30

CAIXA LUZ
PLÁSTICA
AMARELA 4"X2"
EM PVC

Amanco 1.015 R$ 1,92 R$ 1.948,80 Sim

0028 - CAIXA MONONOFASICA,110 A - 220 Ma, COM ACESSO AO DISJUNTOR NA TAMPA, TAMPA EM POLICARBONATO
TRANSPARENTE / CRISTAL, Dimensões: 340 X 200 X 140.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
10:30:33

TAF TAF 137 R$ 86,53 R$ 11.854,61 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:55:26

TRAMONTINA TRAMONTINA 137 R$ 86,53 R$ 11.854,61 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

TAF TAF 137 R$ 86,53 R$ 11.854,61 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:45

TAF TAF 137 R$ 90,00 R$ 12.330,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:38:26

PLASTIMAX PLASTIMAX 137 R$ 75,50 R$ 10.343,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:57:42

CAIXA
MONONOFASICA,110
A - 220 Ma, COM
A

Taf 137 R$ 86,53 R$ 11.854,61 Sim

0029 - CAIXA PADRÃO TRIFÁSICO EQUATORIAL TAF, FEITO EM POLICARBONATO, POSSUI DIVISÓRIA PARA FIXAÇÃO
DO DISJUNTOR E SEPARÇÃO AO MEDIDOR, PARA A INSTALAÇÃO EMBUTIDA, PROTEÇÃO UV e ANTICHAMA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
10:58:39

TRIFASICA TAF 127 R$ 186,13 R$ 23.638,51 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:55:55

TRAMONTINA TRAMONTINA 127 R$ 186,13 R$ 23.638,51 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

TAF TAF 127 R$ 186,13 R$ 23.638,51 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:45

TAF TAF 127 R$ 186,13 R$ 23.638,51 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:38:53

PLASTIMAX PLASTIMAX 127 R$ 132,90 R$ 16.878,30 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:57:54

CAIXA PADRÃO
TRIFÁSICO
EQUATORIAL
TAF, F

Taf 127 R$ 186,13 R$ 23.638,51 Sim

0030 - CANALETA PLÁSTICA SISTEMA “X” (20 X 10 MM) BRANCA COM TAMPA. 2 METROS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
15:54:59

PLUZIE PLUZIE 1.054 R$ 9,03 R$ 9.517,62 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
19:56:18

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.054 R$ 9,03 R$ 9.517,62 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERBRAS ENERBRAS 1.054 R$ 9,03 R$ 9.517,62 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:45

PERLEX PERLEX 1.054 R$ 8,00 R$ 8.432,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:39:31

PERLEX PERLEX 1.054 R$ 9,00 R$ 9.486,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

04/05/2022 -
23:58:07

CANALETA
PLASTICA
SISTEMA "X" (20
X 10 M

Fame 1.054 R$ 9,03 R$ 9.517,62 Sim

0031 - CANALETA PLASTICA VENTILADA SISTEMA “X” (50 X 20 MM) BRANCA COM TAMPA. 2 METROS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
15:53:35

PLUZIE PLUZIE 1.091 R$ 22,94 R$ 25.027,54 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:01:20

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.091 R$ 22,94 R$ 25.027,54 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:45

PERLEX PERLEX 1.091 R$ 17,00 R$ 18.547,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:40:02

PERLEX PERLEX 1.091 R$ 25,30 R$ 27.602,30 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
00:07:33

CANALETA
PLASTICA
VENTILADA
SISTEMA "X"

Fame 1.091 R$ 22,94 R$ 25.027,54 Sim

0032 - CONDUITE FLEXÍVEL ELETRODUTO PVC 1" METRO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
15:57:44

ELETRODUTO FORTLEV 1.471 R$ 4,71 R$ 6.928,41 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:01:31

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.471 R$ 4,71 R$ 6.928,41 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

TUCANO TUCANO 1.471 R$ 4,71 R$ 6.928,41 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:32

FORCELINE FORCELINE 1.471 R$ 4,71 R$ 6.928,41 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:40:23

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.471 R$ 4,70 R$ 6.913,70 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
00:08:49

CONDUITE
FLEXÍVEL
ELETRODUTO
PVC 1"

Amanco 1.471 R$ 4,71 R$ 6.928,41 Sim

0033 - CONDUITE FLEXÍVEL ELETRODUTO PVC 1.1/4"METRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
15:58:24

ELETRODUTO FORTLEV 1.460 R$ 4,07 R$ 5.942,20 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:01:44

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.460 R$ 4,07 R$ 5.942,20 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

TUCANO TUCANO 1.460 R$ 4,07 R$ 5.942,20 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:40:43

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.460 R$ 4,50 R$ 6.570,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
00:09:03

CONDUITE
FLEXÍVEL
ELETRODUTO
PVC 1.1/4"

Kotubo 1.460 R$ 4,07 R$ 5.942,20 Sim

0034 - CONDUITE FLEXÍVEL ELETRODUTO PVC 3/4" METRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
15:59:13

ELETRODUTO FOR 1.760 R$ 2,69 R$ 4.734,40 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:02:01

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.760 R$ 2,69 R$ 4.734,40 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

TUCANO TUCANO 1.760 R$ 2,69 R$ 4.734,40 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:32

FORCELINE FORCELINE 1.760 R$ 2,69 R$ 4.734,40 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:41:02

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.760 R$ 2,70 R$ 4.752,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:50:11

CONDUITE
FLEXÍVEL
ELETRODUTO
PVC 3/4" ME

AMANCO 1.760 R$ 2,69 R$ 4.734,40 Sim

0035 - CONECTOR COBRE HASTE ATERRAMENTO 1/2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:03:38

INTELLI INTELLI 544 R$ 14,78 R$ 8.040,32 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:02:13

INTELLI INTELLI 544 R$ 14,78 R$ 8.040,32 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

CENTRO HASTE CENTRO HASTE 544 R$ 14,78 R$ 8.040,32 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:32

INTELLI INTELLI 544 R$ 10,00 R$ 5.440,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:41:42

OLIVO OLIVO 544 R$ 12,10 R$ 6.582,40 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:51:40

CONECTOR
COBRE HASTE
ATERRAMENTO
1/2

INCESA 544 R$ 14,78 R$ 8.040,32 Sim
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0036 - CONECTOR COBRE HASTE ATERRAMENTO 5/8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:04:31

INTELLI INTELLI 594 R$ 18,65 R$ 11.078,10 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:02:41

INTELLI INTELLI 594 R$ 18,65 R$ 11.078,10 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

CENTRO HASTE CENTRO HASTE 594 R$ 18,65 R$ 11.078,10 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:32

INTELLI INTELLI 594 R$ 12,00 R$ 7.128,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:42:02

OLIVO OLIVO 594 R$ 16,50 R$ 9.801,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:51:54

CONECTOR
COBRE HASTE
ATERRAMENTO
5/8

INCESA 594 R$ 18,65 R$ 11.078,10 Sim

0037 - CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLAS E TOMADA SIMPLES 2P+T 10A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:07:56

PLUZIE PLUZIE 2.240 R$ 20,47 R$ 45.852,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:03:29

TRAMONTINA TRAMONTINA 2.240 R$ 20,47 R$ 45.852,80 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 2.240 R$ 20,47 R$ 45.852,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:29

WALMA WALMA 2.240 R$ 15,20 R$ 34.048,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:42:24

TRAMONTINA TRAMONTINA 2.240 R$ 20,80 R$ 46.592,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:52:06

CONJUGADO DE
EMBUTIR
INTERRUPTOR
SIMPLES

MECTRONIC 2.240 R$ 20,47 R$ 45.852,80 Sim

0038 - CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA E TOMADA DUPLA 2P+T 20A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:08:35

PLUZIE PLUZIE 1.655 R$ 23,58 R$ 39.024,90 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:03:42

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.655 R$ 23,58 R$ 39.024,90 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.655 R$ 23,58 R$ 39.024,90 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:29

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.655 R$ 20,20 R$ 33.431,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:42:44

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.655 R$ 25,90 R$ 42.864,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:52:18

CONJUGADO DE
EMBUTIR
INTERRUPTOR
SIMPLES

MECTRONIC 1.655 R$ 23,58 R$ 39.024,90 Sim

0039 - CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA SIMPLES 2P+T 10A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:09:13

PLUZIE PLUZIE 2.135 R$ 15,27 R$ 32.601,45 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:04:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 2.135 R$ 15,27 R$ 32.601,45 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 2.135 R$ 15,27 R$ 32.601,45 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:29

WALMA WALMA 2.135 R$ 11,30 R$ 24.125,50 Sim
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T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:43:02

TRAMONTINA TRAMONTINA 2.135 R$ 16,80 R$ 35.868,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:52:37

CONJUGADO DE
EMBUTIR
INTERRUPTOR
SIMPLES

MECTRONIC 2.135 R$ 15,27 R$ 32.601,45 Sim

0040 - CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA SIMPLES 2P+T 20A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:10:14

PLUZIE PLUZIE 1.265 R$ 17,50 R$ 22.137,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:04:58

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.265 R$ 17,50 R$ 22.137,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.265 R$ 17,50 R$ 22.137,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:30

WALMA WALMA 1.265 R$ 12,30 R$ 15.559,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:43:23

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.265 R$ 19,25 R$ 24.351,25 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:52:54

CONJUGADO DE
EMBUTIR
INTERRUPTOR
SIMPLES

MECTRONIC 1.265 R$ 17,50 R$ 22.137,50 Sim

0041 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA PARALELO 10 A 250 V (BRANCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:12:58

PLUZIE PLUZIE 1.030 R$ 13,86 R$ 14.275,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:09:55

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.030 R$ 13,86 R$ 14.275,80 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.030 R$ 13,86 R$ 14.275,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:30

WALMA WALMA 1.030 R$ 8,90 R$ 9.167,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:44:13

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.030 R$ 13,90 R$ 14.317,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:56:13

CONJUNTO
COMPLETO
INTERRUPTOR
DE EMBUTIR

MECTRONIC 1.030 R$ 13,86 R$ 14.275,80 Sim

0042 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA SIMPLES 10 A 250 V (BRANCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:13:33

PLUZIE PLUZIE 940 R$ 8,43 R$ 7.924,20 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:10:30

TRAMONTINA TRAMONTINA 940 R$ 8,43 R$ 7.924,20 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 940 R$ 8,43 R$ 7.924,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:30

WALMA WALMA 940 R$ 6,20 R$ 5.828,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:44:34

TRAMONTINA TRAMONTINA 940 R$ 9,30 R$ 8.742,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:56:26

CONJUNTO
COMPLETO
INTERRUPTOR
DE EMBUTIR

MECTRONIC 940 R$ 8,43 R$ 7.924,20 Sim

0043 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUAS TECLAS SIMPLES 10 A 250 V DE EMBUTIR (BRANCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:14:16

PLUZIE PLUZIE 1.080 R$ 14,59 R$ 15.757,20 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:11:16

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.080 R$ 14,59 R$ 15.757,20 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.080 R$ 14,59 R$ 15.757,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:45

WALMA WALMA 1.080 R$ 11,20 R$ 12.096,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:44:58

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.080 R$ 16,10 R$ 17.388,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:56:37

CONJUNTO
COMPLETO
INTERRUPTOR
DE EMBUTIR

MECTRONIC 1.080 R$ 14,59 R$ 15.757,20 Sim

0044 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUAS TECLAS PARALELO 10 A 250 V (BRANCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:14:52

PLUZIE PLUZIE 1.080 R$ 20,94 R$ 22.615,20 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:11:36

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.080 R$ 20,94 R$ 22.615,20 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.080 R$ 20,94 R$ 22.615,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:32

WALMA WALMA 1.080 R$ 15,60 R$ 16.848,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:45:17

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.080 R$ 23,05 R$ 24.894,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:56:49

CONJUNTO
COMPLETO
INTERRUPTOR
DE EMBUTIR

MECTRONIC 1.080 R$ 20,94 R$ 22.615,20 Sim

0045 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUAS TECLAS SIMPLES + PARALELO 10 A 250 V DE
EMBUTIR (BRANCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:15:35

PLUZIE PLUZIE 1.030 R$ 30,32 R$ 31.229,60 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:11:51

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.030 R$ 30,32 R$ 31.229,60 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.030 R$ 30,32 R$ 31.229,60 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:31

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.030 R$ 28,60 R$ 29.458,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:45:38

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.030 R$ 33,35 R$ 34.350,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:57:02

CONJUNTO
COMPLETO
INTERRUPTOR
DE EMBUTIR

MECTRONIC 1.030 R$ 30,32 R$ 31.229,60 Sim

0046 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A 250 V (BRANCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:16:12

PLUZIE PLUZIE 1.020 R$ 21,34 R$ 21.766,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:12:07

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.020 R$ 21,34 R$ 21.766,80 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.020 R$ 21,34 R$ 21.766,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:31

WALMA WALMA 1.020 R$ 15,30 R$ 15.606,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:45:55

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.020 R$ 23,50 R$ 23.970,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:57:18

CONJUNTO
COMPLETO
INTERRUPTOR
DE EMBUTIR

MECTRONIC 1.020 R$ 21,34 R$ 21.766,80 Sim

0047 - CONJUNTO TOMADA SIMPLES SISTEMA “X” 2P+T 10 A /250 V
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:20:06

PLUZIE PLUZIE 1.205 R$ 12,36 R$ 14.893,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:12:20

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.205 R$ 12,36 R$ 14.893,80 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.205 R$ 12,36 R$ 14.893,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:31

ROMAZI ROMAZI 1.205 R$ 10,20 R$ 12.291,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:46:39

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.205 R$ 13,60 R$ 16.388,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:57:31

CONJUNTO
TOMADA
SIMPLES
SISTEMA 1CX 1D

MECTRONIC 1.205 R$ 12,36 R$ 14.893,80 Sim

0048 - CONJUNTO TOMADA SIMPLES SISTEMA “X” 2P+T 20 A /250 V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:20:38

PLUZIE PLUZIE 1.255 R$ 15,13 R$ 18.988,15 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:12:36

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.255 R$ 15,13 R$ 18.988,15 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.255 R$ 15,13 R$ 18.988,15 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:30

ROMAZI ROMAZI 1.255 R$ 12,60 R$ 15.813,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:47:01

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.255 R$ 16,70 R$ 20.958,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:57:43

CONJUNTO
TOMADA
SIMPLES
SISTEMA 1CX 1D

MECTRONIC 1.255 R$ 15,13 R$ 18.988,15 Sim

0049 - CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA SISTEMA “X” 10 A /250 V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:21:27

PLUZIE PLUZIE 1.470 R$ 10,45 R$ 15.361,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:12:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.470 R$ 10,45 R$ 15.361,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.470 R$ 10,45 R$ 15.361,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:28

ROMAZI ROMAZI 1.470 R$ 9,30 R$ 13.671,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:47:20

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.470 R$ 11,50 R$ 16.905,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:57:56

CONJUNTO
INTERRUPTOR
SIMPLES UMA
TECLA S

MECTRONIC 1.470 R$ 10,45 R$ 15.361,50 Sim

0050 - CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLA SISTEMA “X” 10 A /250 V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:37:34

PLUZIE PLUZIE 1.405 R$ 16,10 R$ 22.620,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:13:55

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.405 R$ 16,10 R$ 22.620,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.405 R$ 16,10 R$ 22.620,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:29

ROMAZI ROMAZI 1.405 R$ 15,30 R$ 21.496,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:47:41

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.405 R$ 17,70 R$ 24.868,50 Sim
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J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:58:10

CONJUNTO
INTERRUPTOR
SIMPLES DUAS
TECLA

MECTRONIC 1.405 R$ 16,10 R$ 22.620,50 Sim

0051 - CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES TRÊS TECLA SISTEMA “X” 10 A /250 V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:38:35

PLUZIE PLUZIE 1.105 R$ 20,57 R$ 22.729,85 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:18:01

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.105 R$ 20,57 R$ 22.729,85 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.105 R$ 20,57 R$ 22.729,85 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:46

ROMAZI ROMAZI 1.105 R$ 19,54 R$ 21.591,70 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:48:07

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.105 R$ 22,70 R$ 25.083,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:59:13

CONJUNTO
INTERRUPTOR
SIMPLES TRÊS
TECLA

MECTRONIC 1.105 R$ 20,57 R$ 22.729,85 Sim

0052 - CONJUNTO TOMADA DUPLA SISTEMA “X” 2P+T 10 A /250 V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:39:09

PLUZIE PLUZIE 1.205 R$ 17,43 R$ 21.003,15 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:18:11

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.205 R$ 17,43 R$ 21.003,15 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.205 R$ 17,43 R$ 21.003,15 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:46

ROMAZI ROMAZI 1.205 R$ 15,30 R$ 18.436,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:48:46

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.205 R$ 20,50 R$ 24.702,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
07:59:26

CONJUNTO
TOMADA DUPLA
SISTEMA 1CX 1D
2P

MECTRONIC 1.205 R$ 17,43 R$ 21.003,15 Sim

0053 - CONJUNTO TOMADA DUPLA SISTEMA “X” 2P+T 20 A /250 V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:41:44

MEDELO X PLUZIE 1.255 R$ 19,50 R$ 24.472,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:18:30

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.255 R$ 19,50 R$ 24.472,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.255 R$ 19,50 R$ 24.472,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:46

ROMAZI ROMAZI 1.255 R$ 17,30 R$ 21.711,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:49:18

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.255 R$ 22,50 R$ 28.237,50 Sim

0054 - CURVA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO LEVE 1"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:47:53

eletroduto PERFIL AÇO 239 R$ 20,17 R$ 4.820,63 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:18:45

TIGRE TIGRE 239 R$ 20,17 R$ 4.820,63 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELECON ELECON 239 R$ 20,17 R$ 4.820,63 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:22

GFC GFC 239 R$ 15,25 R$ 3.644,75 Sim
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T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:49:48

ELECON ELECON 239 R$ 24,20 R$ 5.783,80 Sim

0055 - CURVA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO LEVE 3/4"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:49:00

CURVA PER 100 R$ 16,11 R$ 1.611,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:18:56

TIGRE TIGRE 100 R$ 16,11 R$ 1.611,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELECON ELECON 100 R$ 16,11 R$ 1.611,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:46

GFC GFC 100 R$ 10,60 R$ 1.060,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:50:06

ELECON ELECON 100 R$ 19,60 R$ 1.960,00 Sim

0056 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
17:00:10

CURVA KRONA 120 R$ 13,89 R$ 1.666,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:19:08

TIGRE TIGRE 120 R$ 13,89 R$ 1.666,80 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 120 R$ 13,89 R$ 1.666,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:46

COFLEX COFLEX 120 R$ 10,60 R$ 1.272,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:50:24

JGS JGS 120 R$ 10,25 R$ 1.230,00 Sim

0057 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/2"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
17:00:29

CURVA KRONA 354 R$ 17,89 R$ 6.333,06 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:19:22

TIGRE TIGRE 354 R$ 17,89 R$ 6.333,06 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 354 R$ 17,89 R$ 6.333,06 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:46

COFLEX COFLEX 354 R$ 10,60 R$ 3.752,40 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:50:43

JGS JGS 354 R$ 14,50 R$ 5.133,00 Sim

0058 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/4"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:53:49

CURVA PERFIL AÇO 394 R$ 15,84 R$ 6.240,96 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:19:34

TIGRE TIGRE 394 R$ 15,84 R$ 6.240,96 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 394 R$ 15,84 R$ 6.240,96 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:47

COFLEX COFLEX 394 R$ 10,60 R$ 4.176,40 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:51:23

JGS JGS 394 R$ 17,42 R$ 6.863,48 Sim

0059 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2 1/2"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:54:44

CURVA PERFIL AÇO 319 R$ 26,15 R$ 8.341,85 Sim
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D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:19:44

TIGRE TIGRE 319 R$ 26,15 R$ 8.341,85 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 319 R$ 26,15 R$ 8.341,85 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:47

COFLEX COFLEX 319 R$ 15,60 R$ 4.976,40 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:51:43

JGS JGS 319 R$ 26,00 R$ 8.294,00 Sim

0060 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
16:55:45

CURVA PERFIL AÇO 309 R$ 16,15 R$ 4.990,35 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:19:58

TIGRE TIGRE 309 R$ 16,15 R$ 4.990,35 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 309 R$ 16,15 R$ 4.990,35 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:47

COFLEX COFLEX 309 R$ 14,20 R$ 4.387,80 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:52:02

JGS JGS 309 R$ 19,38 R$ 5.988,42 Sim

0061 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
17:50:44

CURVA KRONA 289 R$ 43,58 R$ 12.594,62 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:23:49

TIGRE TIGRE 289 R$ 43,58 R$ 12.594,62 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 289 R$ 43,58 R$ 12.594,62 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:47

COFLEX COFLEX 289 R$ 36,20 R$ 10.461,80 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:52:23

JGS JGS 289 R$ 38,00 R$ 10.982,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:00:43

CURVA PARA
ELETRODUTO
PVC RIGIDO DE
ROSC

AMANCO 289 R$ 43,58 R$ 12.594,62 Sim

0062 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3/4"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
17:50:57

CURVA KRONA 354 R$ 3,79 R$ 1.341,66 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:24:10

TIGRE TIGRE 354 R$ 3,79 R$ 1.341,66 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 354 R$ 3,79 R$ 1.341,66 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:48

COFLEX COFLEX 354 R$ 3,50 R$ 1.239,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:52:40

JGS JGS 354 R$ 4,00 R$ 1.416,00 Sim

0063 - DISJUNTOR BIPOLAR 10A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
17:57:15

WEG WEG 326 R$ 73,72 R$ 24.032,72 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:24:21

TRAMONTINA TRAMONTINA 326 R$ 73,72 R$ 24.032,72 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 326 R$ 73,72 R$ 24.032,72 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:53:02

SOPRANO SOPRANO 326 R$ 62,00 R$ 20.212,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:01:10

DISJUNTOR
BIPOLAR 10A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 326 R$ 73,72 R$ 24.032,72 Sim

0064 - DISJUNTOR BIPOLAR 15A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
17:58:35

WEG WEG 306 R$ 84,05 R$ 25.719,30 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:24:31

TRAMONTINA TRAMONTINA 306 R$ 84,05 R$ 25.719,30 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 306 R$ 84,05 R$ 25.719,30 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:53:46

SOPRANO SOPRANO 306 R$ 66,00 R$ 20.196,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:02:37

DISJUNTOR
BIPOLAR 15A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 306 R$ 84,05 R$ 25.719,30 Sim

0065 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
17:59:31

WEG WEG 286 R$ 102,05 R$ 29.186,30 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:24:46

TRAMONTINA TRAMONTINA 286 R$ 102,05 R$ 29.186,30 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 286 R$ 102,05 R$ 29.186,30 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:54:04

SOPRANO SOPRANO 286 R$ 82,00 R$ 23.452,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:02:50

DISJUNTOR
BIPOLAR 20A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 286 R$ 102,05 R$ 29.186,30 Sim

0066 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:00:13

WEG WEG 286 R$ 102,05 R$ 29.186,30 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:24:57

TRAMONTINA TRAMONTINA 286 R$ 102,05 R$ 29.186,30 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 286 R$ 102,05 R$ 29.186,30 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:54:26

SOPRANO SOPRANO 286 R$ 82,00 R$ 23.452,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:03:08

DISJUNTOR
BIPOLAR 25A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 286 R$ 102,05 R$ 29.186,30 Sim

0067 - DISJUNTOR BIPOLAR 30A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:01:11

WEG WEG 291 R$ 93,36 R$ 27.167,76 Sim
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D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:25:09

TRAMONTINA TRAMONTINA 291 R$ 93,36 R$ 27.167,76 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 291 R$ 93,36 R$ 27.167,76 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:54:46

SOPRANO SOPRANO 291 R$ 76,00 R$ 22.116,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:03:25

DISJUNTOR
BIPOLAR 30A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 291 R$ 93,36 R$ 27.167,76 Sim

0068 - DISJUNTOR BIPOLAR 35A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:02:48

WEG WEG 261 R$ 109,05 R$ 28.462,05 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:25:20

TRAMONTINA TRAMONTINA 261 R$ 109,05 R$ 28.462,05 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 261 R$ 109,05 R$ 28.462,05 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:55:06

SOPRANO SOPRANO 261 R$ 105,00 R$ 27.405,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:03:42

DISJUNTOR
BIPOLAR 35A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 261 R$ 109,05 R$ 28.462,05 Sim

0069 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:06:17

WEG WEG 248 R$ 111,17 R$ 27.570,16 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:25:32

TRAMONTINA TRAMONTINA 248 R$ 111,17 R$ 27.570,16 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 248 R$ 111,17 R$ 27.570,16 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:55:46

SOPRANO SOPRANO 248 R$ 109,00 R$ 27.032,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:04:03

DISJUNTOR
BIPOLAR 40A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 248 R$ 111,17 R$ 27.570,16 Sim

0070 - DISJUNTOR BIPOLAR 50A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:07:07

WEG WEG 277 R$ 102,44 R$ 28.375,88 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

02/05/2022 -
20:25:48

TRAMONTINA TRAMONTINA 277 R$ 102,44 R$ 28.375,88 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 277 R$ 102,44 R$ 28.375,88 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:56:07

SOPRANO SOPRANO 277 R$ 90,00 R$ 24.930,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:04:15

DISJUNTOR
BIPOLAR 50A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 277 R$ 102,44 R$ 28.375,88 Sim

0071 - DISJUNTOR MONOPOLAR 10A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 10A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:18:00

WEG WEG 243 R$ 21,33 R$ 5.183,19 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 243 R$ 21,33 R$ 5.183,19 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:24:51

TRAMONTINA TRAMONTINA 243 R$ 21,33 R$ 5.183,19 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:56:36

SOPRANO SOPRANO 243 R$ 24,50 R$ 5.953,50 Sim

0072 - DISJUNTOR MONOPOLAR 20A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 20A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:17:36

WEG WEG 303 R$ 21,33 R$ 6.462,99 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 303 R$ 21,33 R$ 6.462,99 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:25:35

TRAMONTINA TRAMONTINA 303 R$ 21,33 R$ 6.462,99 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:56:58

SOPRANO SOPRANO 303 R$ 24,80 R$ 7.514,40 Sim

0073 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 25A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:19:04

WEG WEG 343 R$ 21,67 R$ 7.432,81 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 343 R$ 21,67 R$ 7.432,81 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:26:04

TRAMONTINA TRAMONTINA 343 R$ 21,67 R$ 7.432,81 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:57:17

SOPRANO SOPRANO 343 R$ 24,90 R$ 8.540,70 Sim

0074 - DISJUNTOR MONOPOLAR 30A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 30A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:22:12

monopolar WEG 323 R$ 21,67 R$ 6.999,41 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 323 R$ 21,67 R$ 6.999,41 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:26:19

TRAMONTINA TRAMONTINA 323 R$ 21,67 R$ 6.999,41 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:58:03

SOPRANO SOPRANO 323 R$ 25,10 R$ 8.107,30 Sim

0075 - DISJUNTOR MONOPOLAR 40A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 40A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:23:29

monopolar WEG 336 R$ 24,59 R$ 8.262,24 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 336 R$ 24,59 R$ 8.262,24 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:26:40

TRAMONTINA TRAMONTINA 336 R$ 24,59 R$ 8.262,24 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:58:28

SOPRANO SOPRANO 336 R$ 28,30 R$ 9.508,80 Sim

0076 - DISJUNTOR MONOPOLAR 50A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 50A.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:24:48

monopolar WEG 291 R$ 26,55 R$ 7.726,05 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 291 R$ 26,55 R$ 7.726,05 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:27:47

TRAMONTINA TRAMONTINA 291 R$ 26,55 R$ 7.726,05 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:58:49

SOPRANO SOPRANO 291 R$ 30,53 R$ 8.884,23 Sim

0077 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 10A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:25:48

monopolar WEG 278 R$ 26,55 R$ 7.380,90 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 278 R$ 14,03 R$ 3.900,34 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:28:03

TRAMONTINA TRAMONTINA 278 R$ 14,03 R$ 3.900,34 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:48

LIKMA LIKMA 278 R$ 12,60 R$ 3.502,80 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:29

ELGIN ELGIN 278 R$ 14,03 R$ 3.900,34 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:59:30

MARGIRIUS MARGIRIUS 278 R$ 16,20 R$ 4.503,60 Sim

0078 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 16A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:27:13

monopolar WEG 448 R$ 14,37 R$ 6.437,76 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 448 R$ 14,37 R$ 6.437,76 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:28:21

TRAMONTINA TRAMONTINA 448 R$ 14,37 R$ 6.437,76 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:48

LUKMA LUKMA 448 R$ 12,60 R$ 5.644,80 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:29

ELGIN ELGIN 448 R$ 14,37 R$ 6.437,76 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
18:59:52

MARGIRIUS MARGIRIUS 448 R$ 16,52 R$ 7.400,96 Sim

0079 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 20A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:28:11

monopolar WEG 595 R$ 14,37 R$ 8.550,15 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 595 R$ 14,37 R$ 8.550,15 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:28:36

TRAMONTINA TRAMONTINA 595 R$ 14,37 R$ 8.550,15 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:48

LUKMA LUKMA 595 R$ 12,60 R$ 7.497,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:29

ELGIN ELGIN 595 R$ 14,37 R$ 8.550,15 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:00:31

MARGIRIUS MARGIRIUS 595 R$ 16,95 R$ 10.085,25 Sim

0080 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 25A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:29:47

monopolar WEG 535 R$ 14,37 R$ 7.687,95 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 535 R$ 14,37 R$ 7.687,95 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:29:22

TRAMONTINA TRAMONTINA 535 R$ 14,37 R$ 7.687,95 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:49

LUKMA LUKMA 535 R$ 12,60 R$ 6.741,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:29

ELGIN ELGIN 535 R$ 14,37 R$ 7.687,95 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:00:51

MARGIRIUS MARGIRIUS 535 R$ 16,95 R$ 9.068,25 Sim

0081 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 32A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:32:38

monopolar WEG 400 R$ 15,00 R$ 6.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 400 R$ 15,00 R$ 6.000,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:45:26

TRAMONTINA TRAMONTINA 400 R$ 15,00 R$ 6.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:49

LUKMA LUKMA 400 R$ 13,00 R$ 5.200,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:29

ELGIN ELGIN 400 R$ 15,00 R$ 6.000,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:01:17

MARGIRIUS MARGIRIUS 400 R$ 17,70 R$ 7.080,00 Sim

0082 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 40A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:33:32

monopolar WEG 415 R$ 16,25 R$ 6.743,75 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 415 R$ 16,25 R$ 6.743,75 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:45:39

TRAMONTINA TRAMONTINA 415 R$ 16,25 R$ 6.743,75 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:49

LUKMA LUKMA 415 R$ 14,90 R$ 6.183,50 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:29

ELGIN ELGIN 415 R$ 16,25 R$ 6.743,75 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:01:37

MARGIRIUS MARGIRIUS 415 R$ 19,00 R$ 7.885,00 Sim

0083 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 100A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:35:02

BIPOLAR WEG 247 R$ 122,30 R$ 30.208,10 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 247 R$ 122,30 R$ 30.208,10 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:45:54

TRAMONTINA TRAMONTINA 247 R$ 122,30 R$ 30.208,10 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:49

LUKMA LUKMA 247 R$ 120,00 R$ 29.640,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:30

ELGIN ELGIN 247 R$ 122,30 R$ 30.208,10 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:01:58

MARGIRIUS MARGIRIUS 247 R$ 138,45 R$ 34.197,15 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:07:43

DISJUNTOR
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO

SOPRANO 247 R$ 122,30 R$ 30.208,10 Sim

0084 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 10A
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:35:44

BIPOLAR WEG 426 R$ 42,72 R$ 18.198,72 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 426 R$ 42,72 R$ 18.198,72 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:46:06

TRAMONTINA TRAMONTINA 426 R$ 42,72 R$ 18.198,72 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:28

LUKMA LUKMA 426 R$ 40,00 R$ 17.040,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:30

ELGIN ELGIN 426 R$ 42,72 R$ 18.198,72 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:02:15

MARGIRIUS MARGIRIUS 426 R$ 46,20 R$ 19.681,20 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:08:05

DISJUNTOR
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO

SOPRANO 426 R$ 42,72 R$ 18.198,72 Sim

0085 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 16A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:36:26

BIPOLAR WEG 368 R$ 42,72 R$ 15.720,96 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 368 R$ 42,72 R$ 15.720,96 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:46:22

TRAMONTINA TRAMONTINA 368 R$ 42,72 R$ 15.720,96 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:28

LUKMA LUKMA 368 R$ 42,72 R$ 15.720,96 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:30

ELGIN ELGIN 368 R$ 42,72 R$ 15.720,96 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:02:56

MARGIRIUS MARGIRIUS 368 R$ 46,20 R$ 17.001,60 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:08:17

DISJUNTOR
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO

SOPRANO 368 R$ 42,72 R$ 15.720,96 Sim

0086 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 20A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:37:01

BIPOLAR WEG 410 R$ 42,72 R$ 17.515,20 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 410 R$ 42,72 R$ 17.515,20 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:46:32

TRAMONTINA TRAMONTINA 410 R$ 42,72 R$ 17.515,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:50

LUKMA LUKMA 410 R$ 42,00 R$ 17.220,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:30

ELGIN ELGIN 410 R$ 42,72 R$ 17.515,20 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:03:19

MARGIRIUS MARGIRIUS 410 R$ 46,20 R$ 18.942,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:08:34

DISJUNTOR
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO

SOPRANO 410 R$ 42,72 R$ 17.515,20 Sim

0087 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 25A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:39:34

BIPOLAR WEG 420 R$ 46,39 R$ 19.483,80 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 420 R$ 46,39 R$ 19.483,80 Sim
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D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:46:45

TRAMONTINA TRAMONTINA 420 R$ 46,39 R$ 19.483,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:35

LUKMA LUKMA 420 R$ 72,00 R$ 30.240,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:30

ELGIN ELGIN 420 R$ 46,39 R$ 19.483,80 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:03:37

MARGIRIUS MARGIRIUS 420 R$ 51,02 R$ 21.428,40 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:08:48

DISJUNTOR
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO

SOPRANO 420 R$ 46,39 R$ 19.483,80 Sim

0088 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 32A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:40:38

BIPOLAR WEG 410 R$ 47,72 R$ 19.565,20 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 410 R$ 47,72 R$ 19.565,20 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:46:57

TRAMONTINA TRAMONTINA 410 R$ 47,72 R$ 19.565,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:35

LUKMA LUKMA 410 R$ 40,72 R$ 16.695,20 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:30

ELGIN ELGIN 410 R$ 47,72 R$ 19.565,20 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:03:56

MARGIRIUS MARGIRIUS 410 R$ 52,00 R$ 21.320,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:09:54

DISJUNTOR
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO

SOPRANO 410 R$ 47,72 R$ 19.565,20 Sim

0089 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 40A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:41:35

BIPOLAR WEG 405 R$ 50,83 R$ 20.586,15 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 405 R$ 50,83 R$ 20.586,15 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:47:09

TRAMONTINA TRAMONTINA 405 R$ 50,83 R$ 20.586,15 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:28

LUKMA LUKMA 405 R$ 50,83 R$ 20.586,15 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:30

ELGIN ELGIN 405 R$ 50,83 R$ 20.586,15 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:04:14

MARGIRIUS MARGIRIUS 405 R$ 55,10 R$ 22.315,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:10:08

DISJUNTOR
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO

SOPRANO 405 R$ 50,83 R$ 20.586,15 Sim

0090 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 50A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:42:18

BIPOLAR WEG 407 R$ 52,57 R$ 21.395,99 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 407 R$ 52,57 R$ 21.395,99 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:47:21

TRAMONTINA TRAMONTINA 407 R$ 52,57 R$ 21.395,99 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:35

LUKMA LUKMA 407 R$ 52,57 R$ 21.395,99 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:31

ELGIN ELGIN 407 R$ 52,57 R$ 21.395,99 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:04:33

MARGIRIUS MARGIRIUS 407 R$ 57,80 R$ 23.524,60 Sim
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J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:10:21

DISJUNTOR
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO

SOPRANO 407 R$ 52,57 R$ 21.395,99 Sim

0091 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 70A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:44:51

BIPOLAR WEG 288 R$ 61,98 R$ 17.850,24 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 288 R$ 61,98 R$ 17.850,24 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:51:04

TRAMONTINA TRAMONTINA 288 R$ 61,98 R$ 17.850,24 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:28

LUKMA LUKMA 288 R$ 61,98 R$ 17.850,24 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:31

ELGIN ELGIN 288 R$ 61,98 R$ 17.850,24 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:05:16

MARGIRIUS MARGIRIUS 288 R$ 68,20 R$ 19.641,60 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:12:00

DISJUNTOR
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
PADRÃO

SOPRANO 288 R$ 61,98 R$ 17.850,24 Sim

0092 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 90A,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:47:21

TRIPOLAR WEG 190 R$ 258,47 R$ 49.109,30 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 190 R$ 258,47 R$ 49.109,30 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:51:17

TRAMONTINA TRAMONTINA 190 R$ 258,47 R$ 49.109,30 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:05:41

SOPRANO SOPRANO 190 R$ 297,10 R$ 56.449,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:12:15

DISJUNTOR
TRIPOLAR 100A
PADRÃO
ABNT/NEMA

SOPRANO 190 R$ 258,47 R$ 49.109,30 Sim

0093 - DISJUNTOR TRIPOLAR 10A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:48:15

TRIPOLAR WEG 182 R$ 135,95 R$ 24.742,90 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 182 R$ 135,95 R$ 24.742,90 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:51:28

TRAMONTINA TRAMONTINA 182 R$ 135,95 R$ 24.742,90 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:06:02

SOPRANO SOPRANO 182 R$ 149,50 R$ 27.209,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:12:35

DISJUNTOR
TRIPOLAR 10A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 182 R$ 135,95 R$ 24.742,90 Sim

0094 - DISJUNTOR TRIPOLAR 15A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
15A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:49:49

TRIPOLAR WEG 206 R$ 84,28 R$ 17.361,68 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 206 R$ 84,28 R$ 17.361,68 Sim
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D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:51:40

TRAMONTINA TRAMONTINA 206 R$ 84,28 R$ 17.361,68 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:06:21

SOPRANO SOPRANO 206 R$ 92,70 R$ 19.096,20 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:12:56

DISJUNTOR
TRIPOLAR 15A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 206 R$ 84,28 R$ 17.361,68 Sim

0095 - DISJUNTOR TRIPOLAR 20A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
20A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:50:34

TRIPOLAR WEG 241 R$ 85,95 R$ 20.713,95 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 241 R$ 85,95 R$ 20.713,95 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:51:53

TRAMONTINA TRAMONTINA 241 R$ 85,95 R$ 20.713,95 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:06:38

SOPRANO SOPRANO 241 R$ 94,60 R$ 22.798,60 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:13:10

DISJUNTOR
TRIPOLAR 20A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 241 R$ 85,95 R$ 20.713,95 Sim

0096 - DISJUNTOR TRIPOLAR 25A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
25A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:51:31

TRIPOLAR WEG 236 R$ 87,62 R$ 20.678,32 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 236 R$ 87,62 R$ 20.678,32 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:52:07

TRAMONTINA TRAMONTINA 236 R$ 87,62 R$ 20.678,32 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:06:58

SOPRANO SOPRANO 236 R$ 100,70 R$ 23.765,20 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:13:30

DISJUNTOR
TRIPOLAR 25A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 236 R$ 87,62 R$ 20.678,32 Sim

0097 - DISJUNTOR TRIPOLAR 30A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
30A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:53:51

TRIPOLAR WEG 233 R$ 87,62 R$ 20.415,46 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 233 R$ 87,62 R$ 20.415,46 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:52:19

TRAMONTINA TRAMONTINA 233 R$ 87,62 R$ 20.415,46 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:07:48

SOPRANO SOPRANO 233 R$ 92,70 R$ 21.599,10 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:13:45

DISJUNTOR
TRIPOLAR 30A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 233 R$ 87,62 R$ 20.415,46 Sim

0098 - DISJUNTOR TRIPOLAR 60A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
60A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:54:54

TRIPOLAR WEG 218 R$ 103,16 R$ 22.488,88 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 218 R$ 103,16 R$ 22.488,88 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:52:36

TRAMONTINA TRAMONTINA 218 R$ 103,16 R$ 22.488,88 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:08:07

SOPRANO SOPRANO 218 R$ 124,00 R$ 27.032,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:13:58

DISJUNTOR
TRIPOLAR 60A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 218 R$ 103,16 R$ 22.488,88 Sim

0099 - DISJUNTOR TRIPOLAR 70A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
70A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:57:09

TRIPOLAR WEG 199 R$ 161,58 R$ 32.154,42 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 199 R$ 161,58 R$ 32.154,42 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:52:48

TRAMONTINA TRAMONTINA 199 R$ 161,58 R$ 32.154,42 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:08:28

SOPRANO SOPRANO 199 R$ 181,10 R$ 36.038,90 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:14:11

DISJUNTOR
TRIPOLAR 70A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 199 R$ 161,58 R$ 32.154,42 Sim

0100 - DISJUNTOR TRIPOLAR 90A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
90A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
18:58:17

TRIPOLAR WEG 179 R$ 242,30 R$ 43.371,70 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 179 R$ 242,30 R$ 43.371,70 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:53:02

TRAMONTINA TRAMONTINA 179 R$ 242,30 R$ 43.371,70 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:08:48

SOPRANO SOPRANO 179 R$ 271,30 R$ 48.562,70 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:14:29

DISJUNTOR
TRIPOLAR 90A
PADRÃO
ABNT/NEMA,

SOPRANO 179 R$ 242,30 R$ 43.371,70 Sim

0101 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN DE 125 A CAIXA MOLDADA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
19:00:34

TRIPOLAR WEG 133 R$ 596,82 R$ 79.377,06 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 133 R$ 596,82 R$ 79.377,06 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:57:14

TRAMONTINA TRAMONTINA 133 R$ 596,82 R$ 79.377,06 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:32

LUKMA LUKMA 133 R$ 596,82 R$ 79.377,06 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:31

ELGIN ELGIN 133 R$ 596,82 R$ 79.377,06 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:09:20

SOPRANO SOPRANO 133 R$ 686,50 R$ 91.304,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:16:49

DISJUNTOR
TRIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO
DIN DE

SOPRANO 133 R$ 596,82 R$ 79.377,06 Sim

0102 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN DE 150 A CAIXA MOLDADA
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
19:01:10

TRIPOLAR WEG 126 R$ 619,08 R$ 78.004,08 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 126 R$ 619,08 R$ 78.004,08 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:57:37

TRAMONTINA TRAMONTINA 126 R$ 619,08 R$ 78.004,08 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:32

LUKMA LUKMA 126 R$ 619,08 R$ 78.004,08 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:10:02

SOPRANO SOPRANO 126 R$ 715,30 R$ 90.127,80 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:17:05

DISJUNTOR
TRIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO
DIN DE

SOPRANO 126 R$ 619,08 R$ 78.004,08 Sim

0103 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN DE 225 A CAIXA MOLDADA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
19:02:54

TRIPOLAR WEG 120 R$ 865,66 R$ 103.879,20 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 120 R$ 865,66 R$ 103.879,20 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:57:57

TRAMONTINA TRAMONTINA 120 R$ 865,66 R$ 103.879,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:32

LUKMA LUKMA 120 R$ 865,66 R$ 103.879,20 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:10:23

SOPRANO SOPRANO 120 R$ 1.099,00 R$ 131.880,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:17:25

DISJUNTOR
TRIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO
DIN DE

SOPRANO 120 R$ 865,66 R$ 103.879,20 Sim

0104 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN DE 300 A CAIXA MOLDADA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
19:04:17

TRIPOLAR WEG 102 R$ 2.027,52 R$ 206.807,04 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 102 R$ 2.027,52 R$ 206.807,04 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:58:11

TRAMONTINA TRAMONTINA 102 R$ 2.027,52 R$ 206.807,04 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:33

LUKMA LUKMA 102 R$ 2.027,52 R$ 206.807,04 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:10:52

SOPRANO SOPRANO 102 R$ 2.433,10 R$ 248.176,20 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:17:42

DISJUNTOR
TRIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO
DIN DE

SOPRANO 102 R$ 2.027,52 R$ 206.807,04 Sim

0105 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1", 3 M DE COMPRIMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
19:06:11

eletroduto FORTLEV 437 R$ 28,73 R$ 12.555,01 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 437 R$ 28,73 R$ 12.555,01 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:58:25

ESAB ESAB 437 R$ 28,73 R$ 12.555,01 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:33

COFLEX COFLEX 437 R$ 28,73 R$ 12.555,01 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:11:19

JGS JGS 437 R$ 30,25 R$ 13.219,25 Sim
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J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:17:58

ELETRODUTO
PVC RIGIDO DE
ROSCA 1", 3 M D

AMANCO 437 R$ 28,73 R$ 12.555,01 Sim

0106 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/2", 3 M DE COMPRIMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
19:06:52

eletroduto FORTLEV 467 R$ 45,42 R$ 21.211,14 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 467 R$ 45,42 R$ 21.211,14 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
15:58:41

ESAB ESAB 467 R$ 45,42 R$ 21.211,14 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:33

COFLEX COFLEX 467 R$ 45,42 R$ 21.211,14 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:11:40

JGS JGS 467 R$ 52,10 R$ 24.330,70 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:18:09

ELETRODUTO
PVC RIGIDO DE
ROSCA 1.1/2", 3

AMANCO 467 R$ 45,42 R$ 21.211,14 Sim

0107 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/4", 3 M DE COMPRIMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
19:08:02

ele FORTLEV 532 R$ 37,46 R$ 19.928,72 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 532 R$ 37,46 R$ 19.928,72 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:02:59

ESAB ESAB 532 R$ 37,46 R$ 19.928,72 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:33

COFLEX COFLEX 532 R$ 37,46 R$ 19.928,72 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:12:17

JGS JGS 532 R$ 44,90 R$ 23.886,80 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:18:22

ELETRODUTO
PVC RIGIDO DE
ROSCA 1.1/4", 3

AMANCO 532 R$ 37,46 R$ 19.928,72 Sim

0108 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2", 3 M DE COMPRIMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
19:08:42

eletroduto WEG 432 R$ 56,48 R$ 24.399,36 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 432 R$ 56,48 R$ 24.399,36 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:03:11

ESAB ESAB 432 R$ 56,48 R$ 24.399,36 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:30

COFLEX COFLEX 432 R$ 56,48 R$ 24.399,36 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:12:49

JGS JGS 432 R$ 60,90 R$ 26.308,80 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:18:34

ELETRODUTO
PVC RIGIDO DE
ROSCA 2", 3 M D

AMANCO 432 R$ 56,48 R$ 24.399,36 Sim

0109 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3", 3 M DE COMPRIMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
19:09:22

eletroduto FORTLEV 442 R$ 81,65 R$ 36.089,30 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 442 R$ 81,65 R$ 36.089,30 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:04:27

ESAB ESAB 442 R$ 81,65 R$ 36.089,30 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:24

COFLEX COFLEX 442 R$ 81,65 R$ 36.089,30 Sim
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T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:13:06

JGS JGS 442 R$ 84,10 R$ 37.172,20 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:18:48

ELETRODUTO
PVC RIGIDO DE
ROSCA 3", 3 M D

AMANCO 442 R$ 81,65 R$ 36.089,30 Sim

0110 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3/4", 3 M DE COMPRIMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

02/05/2022 -
19:09:51

eletroduto FORTLEV 467 R$ 18,62 R$ 8.695,54 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 467 R$ 18,62 R$ 8.695,54 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:04:41

ESAB ESAB 467 R$ 18,62 R$ 8.695,54 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:24

COFLEX COFLEX 467 R$ 18,62 R$ 8.695,54 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:13:23

JGS JGS 467 R$ 21,00 R$ 9.807,00 Sim

0111 - FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 23lb 19mm X 2m.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:16:26

3 M 3 M 1.170 R$ 16,98 R$ 19.866,60 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

DECORLUX DECORLUX 1.170 R$ 16,98 R$ 19.866,60 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:09:31

3M 3M 1.170 R$ 16,98 R$ 19.866,60 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:13:42

3M 3M 1.170 R$ 18,70 R$ 21.879,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:20:01

FITA ISOLANTE
ALTA FUSÃO 23lb
19mm X 2m.

3M 1.170 R$ 16,98 R$ 19.866,60 Sim

0112 - FITA ISOLANTE PLASTICA DE 0,13MM X 19MM ROLO COM 20 METROS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:17:07

FERTAK FERTAK 970 R$ 12,54 R$ 12.163,80 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

SOPRANO SOPRANO 970 R$ 12,54 R$ 12.163,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:09:48

3M 3M 970 R$ 12,54 R$ 12.163,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:24

LUKMA LUKMA 970 R$ 12,54 R$ 12.163,80 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:14:01

3M 3M 970 R$ 15,10 R$ 14.647,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:20:14

FITA ISOLANTE
PLASTICA DE
0,13MM X 19MM

3M 970 R$ 12,54 R$ 12.163,80 Sim

0113 - FERRO DE SOLDA 40W 220V, FABRICADO COM MATERIAIS RESISTENTES E DE ALTA DURABILIDADE, PONTEIRA,
E HASTE METÁLICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:18:14

BRASFORT BRASFORT 110 R$ 50,37 R$ 5.540,70 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

EDA EDA 110 R$ 50,37 R$ 5.540,70 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:10:23

TRAMONTINA TRAMONTINA 110 R$ 50,37 R$ 5.540,70 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:24

BRASFORTE BRASFORTE 110 R$ 50,37 R$ 5.540,70 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:14:45

FOXLUX FOXLUX 110 R$ 55,80 R$ 6.138,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 48 de 622

0114 - FERRO DE SOLDA 60W 220V, FABRICADO COM MATERIAIS RESISTENTES E DE ALTA DURABILIDADE, PONTEIRA,
E HASTE METÁLICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:18:46

BRASFORT BRASFORT 110 R$ 66,70 R$ 7.337,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

EDA EDA 110 R$ 66,70 R$ 7.337,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:10:40

TRAMONTINA TRAMONTINA 110 R$ 66,70 R$ 7.337,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:27

BRASFORTE BRASFORTE 110 R$ 66,70 R$ 7.337,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:15:02

FOXLUX FOXLUX 110 R$ 78,70 R$ 8.657,00 Sim

0115 - HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO, CAMADA DE ALTA DENSIDADE 2,4MX5/8"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:19:46

BRASFORT BRASFORT 654 R$ 50,48 R$ 33.013,92 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:11:03

LETEL LETEL 654 R$ 50,48 R$ 33.013,92 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:15:20

OLIVO OLIVO 654 R$ 56,50 R$ 36.951,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:21:02

HASTE DE
ATERRAMENTO
DE AÇO
COBREADO, CA

OLIVO 654 R$ 50,48 R$ 33.013,92 Sim

0116 - HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO, CAMADA DE ALTA DENSIDADE 3MX5/8"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:20:21

BRASFORT BRASFORT 594 R$ 78,68 R$ 46.735,92 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:11:17

LETEL LETEL 594 R$ 78,68 R$ 46.735,92 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:15:37

OLIVO OLIVO 594 R$ 88,20 R$ 52.390,80 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:21:19

HASTE DE
ATERRAMENTO
DE AÇO
COBREADO, CA

OLIVO 594 R$ 78,68 R$ 46.735,92 Sim

0117 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W - 600 MM BRANCA TEMP. COR 6500K SOQUETE - T8 - NO MINIMO 900 LM BIVOLT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

26/04/2022 -
11:27:29

G-LIGHT G-LIGHT 250 R$ 23,00 R$ 5.750,00 Não

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:24:00

AVANT AVANT 250 R$ 23,33 R$ 5.832,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

EMPALUX EMPALUX 250 R$ 23,33 R$ 5.832,50 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:17

EMPALUX EMPALUX 250 R$ 23,30 R$ 5.825,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:11:51

EMPALUX EMPALUX 250 R$ 23,33 R$ 5.832,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:27

AVANT AVANT 250 R$ 23,33 R$ 5.832,50 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:30

ELGIN ELGIN 250 R$ 23,33 R$ 5.832,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:15:57

ELGIN ELGIN 250 R$ 26,15 R$ 6.537,50 Sim

0118 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W - 1200 MM BRANCA TEMP. COR 6500K SOQUETE - T8 - NO MINIMO 1850 LM
BIVOLT
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

26/04/2022 -
11:27:29

G-LIGHT G-LIGHT 600 R$ 32,00 R$ 19.200,00 Não

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:24:19

AVANT AVANT 600 R$ 32,28 R$ 19.368,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

AVANT AVANT 600 R$ 32,28 R$ 19.368,00 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:17

EMPALUX EMPALUX 600 R$ 32,25 R$ 19.350,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:12:58

EMPALUX EMPALUX 600 R$ 32,28 R$ 19.368,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:27

AVANT AVANT 600 R$ 32,28 R$ 19.368,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:31

ELGIN ELGIN 600 R$ 32,28 R$ 19.368,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:16:16

ELGIN ELGIN 600 R$ 35,00 R$ 21.000,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:22:05

LÂMPADA DE
LED TUBULAR
18W - 1200 MM
BRA

AVANT 600 R$ 32,28 R$ 19.368,00 Sim

0119 - LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE 15 A 20 W BRANCA - 127/220V SOQUETE E-27
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

26/04/2022 -
11:27:29

G-LIGHT G-LIGHT 1.550 R$ 17,30 R$ 26.815,00 Não

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:25:37

AVANT AVANT 1.550 R$ 17,86 R$ 27.683,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

OUROLUX OUROLUX 1.550 R$ 17,86 R$ 27.683,00 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:17

EMPALUX EMPALUX 1.550 R$ 17,83 R$ 27.636,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:13:17

EMPALUX EMPALUX 1.550 R$ 17,86 R$ 27.683,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:28

OUROLUX OUROLUX 1.550 R$ 17,86 R$ 27.683,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:16:34

ELGIN ELGIN 1.550 R$ 20,00 R$ 31.000,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:22:18

LÂMPADA
FLUORESCENTE
ELETRÔNICA DE
15 A

AVANT 1.550 R$ 17,86 R$ 27.683,00 Sim

0120 - LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE 30 W BRANCA - 127/220V SOQUETE E-27
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:28:07

AVANT AVANT 2.050 R$ 35,67 R$ 73.123,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

OUROLUX OUROLUX 2.050 R$ 35,67 R$ 73.123,50 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:17

EMPALUX EMPALUX 2.050 R$ 35,65 R$ 73.082,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
16:13:30

EMPALUX EMPALUX 2.050 R$ 35,67 R$ 73.123,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:34

OUROLUX OUROLUX 2.050 R$ 35,67 R$ 73.123,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:17:13

ELGIN ELGIN 2.050 R$ 39,90 R$ 81.795,00 Sim
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J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:22:32

LÂMPADA
FLUORESCENTE
ELETRÔNICA DE
30 W

AVANT 2.050 R$ 35,67 R$ 73.123,50 Sim

0121 - LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE 59 W BRANCA - 127/220V SOQUETE E-27
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:28:50

AVANT AVANT 350 R$ 78,61 R$ 27.513,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

EMPALUX EMPALUX 350 R$ 78,61 R$ 27.513,50 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:18

EMPALUX EMPALUX 350 R$ 78,59 R$ 27.506,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:34

OUROLUX OUROLUX 350 R$ 78,61 R$ 27.513,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:23:43

EMPALUX EMPALUX 350 R$ 78,61 R$ 27.513,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:17:33

ELGIN ELGIN 350 R$ 82,00 R$ 28.700,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:22:59

LÂMPADA
FLUORESCENTE
ELETRÔNICA DE
59 W

AVANT 350 R$ 78,61 R$ 27.513,50 Sim

0122 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 SUPER BRANCA 20W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:48:14

AVANT AVANT 350 R$ 16,33 R$ 5.715,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

OSRAM OSRAM 350 R$ 16,33 R$ 5.715,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:24:05

EMPALUX EMPALUX 350 R$ 16,33 R$ 5.715,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:17:51

ELGIN ELGIN 350 R$ 18,90 R$ 6.615,00 Sim

0123 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 SUPER BRANCA 40W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:49:35

AVANT AVANT 550 R$ 20,91 R$ 11.500,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

OSRAM OSRAM 550 R$ 20,91 R$ 11.500,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:24:32

EMPALUX EMPALUX 550 R$ 20,91 R$ 11.500,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:18:07

ELGIN ELGIN 550 R$ 23,10 R$ 12.705,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:23:52

LÂMPADA
FLUORESCENTE
TUBULAR T10
SUPER B

AVANT 550 R$ 20,91 R$ 11.500,50 Sim

0124 - LÂMPADA DE LED COM BULBO 12W BRANCA TEMP DA COR 6000K 1260LM SOQUETE - E27 BIVOLT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

26/04/2022 -
11:27:29

G-LIGHT G-LIGHT 860 R$ 15,60 R$ 13.416,00 Não

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:50:57

AVANT AVANT 860 R$ 15,95 R$ 13.717,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

TASCHIBRA TASCHIBRA 860 R$ 15,95 R$ 13.717,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:34

OUROLUX OUROLUX 860 R$ 15,95 R$ 13.717,00 Sim
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GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:31

ELGIN ELGIN 860 R$ 15,95 R$ 13.717,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:24:58

EMPALUX EMPALUX 860 R$ 15,95 R$ 13.717,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:18:29

ELGIN ELGIN 860 R$ 16,20 R$ 13.932,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:24:03

LÂMPADA DE
LED COM BULBO
12W BRANCA
TEMP

AVANT 860 R$ 15,95 R$ 13.717,00 Sim

0125 - LÂMPADA DE LED COM BULBO 30W BRANCA TEMP DA COR 6000K SOQUETE - E27 BIVOLT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

26/04/2022 -
11:27:29

G-LIGHT G-LIGHT 1.145 R$ 42,60 R$ 48.777,00 Não

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
08:51:28

AVANT AVANT 1.145 R$ 42,84 R$ 49.051,80 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

TASCHIBRA TASCHIBRA 1.145 R$ 42,84 R$ 49.051,80 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:18

EMPALUX EMPALUX 1.145 R$ 42,82 R$ 49.028,90 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:35

PHILBRA PHILBRA 1.145 R$ 42,84 R$ 49.051,80 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

04/05/2022 -
17:15:31

ELGIN ELGIN 1.145 R$ 42,84 R$ 49.051,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:25:24

EMPALUX EMPALUX 1.145 R$ 42,84 R$ 49.051,80 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:18:50

ELGIN ELGIN 1.145 R$ 45,50 R$ 52.097,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:24:16

LÂMPADA DE
LED COM BULBO
30W BRANCA
TEMP

AVANT 1.145 R$ 42,84 R$ 49.051,80 Sim

0126 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:03:26

KRONA KRONA 296 R$ 10,05 R$ 2.974,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:36

COFLEX COFLEX 296 R$ 10,05 R$ 2.974,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:26:19

TIGRE TIGRE 296 R$ 10,05 R$ 2.974,80 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:20:04

JGS JGS 296 R$ 12,40 R$ 3.670,40 Sim

0127 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3/4"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:04:19

KRONA KRONA 316 R$ 2,43 R$ 767,88 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 316 R$ 2,43 R$ 767,88 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:36

COFLEX COFLEX 316 R$ 2,43 R$ 767,88 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:26:38

TIGRE TIGRE 316 R$ 2,43 R$ 767,88 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:19:58

JGS JGS 316 R$ 3,10 R$ 979,60 Sim

0128 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:02:58

KRONA KRONA 301 R$ 2,97 R$ 893,97 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 301 R$ 2,97 R$ 893,97 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:25

COFLEX COFLEX 301 R$ 2,97 R$ 893,97 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:26:59

TIGRE TIGRE 301 R$ 2,97 R$ 893,97 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:20:28

JGS JGS 301 R$ 3,70 R$ 1.113,70 Sim

0129 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/2"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:01:52

KRONA KRONA 471 R$ 5,80 R$ 2.731,80 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 471 R$ 5,80 R$ 2.731,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:30

COFLEX COFLEX 471 R$ 5,80 R$ 2.731,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:27:20

TIGRE TIGRE 471 R$ 5,80 R$ 2.731,80 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:20:47

JGS JGS 471 R$ 6,20 R$ 2.920,20 Sim

0130 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/4"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:00:51

KRONA KRONA 671 R$ 4,32 R$ 2.898,72 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 671 R$ 4,32 R$ 2.898,72 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:31

COFLEX COFLEX 671 R$ 4,32 R$ 2.898,72 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:27:51

TIGRE TIGRE 671 R$ 4,32 R$ 2.898,72 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:21:08

JGS JGS 671 R$ 4,90 R$ 3.287,90 Sim

0131 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2 1/2"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:05:48

KRONA KRONA 306 R$ 8,77 R$ 2.683,62 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:25

COFLEX COFLEX 306 R$ 8,77 R$ 2.683,62 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:32:50

TIGRE TIGRE 306 R$ 8,77 R$ 2.683,62 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:21:52

JGS JGS 306 R$ 8,90 R$ 2.723,40 Sim

0132 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:07:06

KRONA KRONA 306 R$ 7,75 R$ 2.371,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ELETROMAX ELETROMAX 306 R$ 7,75 R$ 2.371,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:26

COFLEX COFLEX 306 R$ 7,75 R$ 2.371,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:33:14

TIGRE TIGRE 306 R$ 7,75 R$ 2.371,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:22:09

JGS JGS 306 R$ 9,10 R$ 2.784,60 Sim

0133 - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 4 PONTAS DE 01 DESCIDA
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:13:58

TIPO FRANKLIN PARAKLIN 110 R$ 180,25 R$ 19.827,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PARAGAM PARAGAM 110 R$ 180,25 R$ 19.827,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:26

ITEK ITEK 110 R$ 150,00 R$ 16.500,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:33:34

PARAKLIN PARAKLIN 110 R$ 180,25 R$ 19.827,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:22:31

FRANKLIN FRANKLIN 110 R$ 210,00 R$ 23.100,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:25:13

PARA-RAIO TIPO
FRANKLIN 4
PONTAS DE 01 D

PARATEC 110 R$ 180,25 R$ 19.827,50 Sim

0134 - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 4 PONTAS DE 02 DESCIDA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:15:03

TIPO FRANKLIN PARAKLIN 110 R$ 283,84 R$ 31.222,40 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PARAGAM PARAGAM 110 R$ 283,84 R$ 31.222,40 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:36

ITEK ITEK 110 R$ 240,00 R$ 26.400,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:33:51

PARAKLIN PARAKLIN 110 R$ 283,84 R$ 31.222,40 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:22:53

FRANKLIN FRANKLIN 110 R$ 325,50 R$ 35.805,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:25:30

PARA-RAIO TIPO
FRANKLIN 4
PONTAS DE 02 D

PARATEC 110 R$ 283,84 R$ 31.222,40 Sim

0135 - PARA-RAIO TIPO TRIPÉ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:18:47

TIPO TRIPÉ PARAKLIN 140 R$ 732,50 R$ 102.550,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:25

ITEK ITEK 140 R$ 500,00 R$ 70.000,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:34:12

PARAKLIN PARAKLIN 140 R$ 732,50 R$ 102.550,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:23:28

METALVA METALVA 140 R$ 980,00 R$ 137.200,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:25:43

PARA-RAIO TIPO
TRIPÉ

PARATEC 140 R$ 732,50 R$ 102.550,00 Sim

0136 - PLACA CEGA 4 X 2 “ COR BRANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:22:02

PLUZIE PLUZIE 399 R$ 3,09 R$ 1.232,91 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:31

WALMA WALMA 399 R$ 3,09 R$ 1.232,91 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:34:33

TRAMONTINA TRAMONTINA 399 R$ 3,09 R$ 1.232,91 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:24:07

TRAMONTINA TRAMONTINA 399 R$ 3,00 R$ 1.197,00 Sim

0137 - PLACA CEGA 4 X 4 “- COR BRANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:22:53

PLUZIE PLUZIE 399 R$ 4,76 R$ 1.899,24 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 399 R$ 4,76 R$ 1.899,24 Sim
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J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:37

WALMA WALMA 399 R$ 4,76 R$ 1.899,24 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:34:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 399 R$ 4,76 R$ 1.899,24 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:24:27

TRAMONTINA TRAMONTINA 399 R$ 4,90 R$ 1.955,10 Sim

0138 - PLUG PINO DE TOMADA 2P+T 10A RETO (TOMADA MACHO) - PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR
14136.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:25:06

PLUZIE PLUZIE 1.025 R$ 6,08 R$ 6.232,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

VOLTIM VOLTIM 1.025 R$ 6,08 R$ 6.232,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:38

PERLEX PERLEX 1.025 R$ 6,08 R$ 6.232,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:35:13

FAME FAME 1.025 R$ 6,08 R$ 6.232,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:24:51

PERLEX PERLEX 1.025 R$ 7,30 R$ 7.482,50 Sim

0139 - PLUG PINO DE TOMADA 2P+T 20A RETO (TOMADA MACHO) - PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR
14136.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:27:07

PLUZIE PLUZIE 1.175 R$ 9,98 R$ 11.726,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

VOLTIM VOLTIM 1.175 R$ 9,98 R$ 11.726,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:38

PERLEX PERLEX 1.175 R$ 9,98 R$ 11.726,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:35:28

FAME FAME 1.175 R$ 9,98 R$ 11.726,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:25:18

PERLEX PERLEX 1.175 R$ 9,95 R$ 11.691,25 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:26:11

PLUG PINO DE
TOMADA 2P+T
20A RETO
(TOMAD

MECTRONIC 1.175 R$ 9,98 R$ 11.726,50 Sim

0140 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC PARA 03 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:28:24

TRAMONTINA TRAMONTINA 180 R$ 24,06 R$ 4.330,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:38

PERLEX PERLEX 180 R$ 24,06 R$ 4.330,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:35:45

TRAMONTINA TRAMONTINA 180 R$ 24,06 R$ 4.330,80 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:25:39

PERLEX PERLEX 180 R$ 25,00 R$ 4.500,00 Sim

0141 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC PARA 06 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:29:30

TRAMONTINA TRAMONTINA 170 R$ 46,58 R$ 7.918,60 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERBRAS ENERBRAS 170 R$ 46,58 R$ 7.918,60 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:32

PERLEX PERLEX 170 R$ 42,30 R$ 7.191,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:40:05

TRAMONTINA TRAMONTINA 170 R$ 46,58 R$ 7.918,60 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:26:30

PERLEX PERLEX 170 R$ 47,00 R$ 7.990,00 Sim
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0142 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC PARA 08 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:30:06

TRAMONTINA TRAMONTINA 160 R$ 51,95 R$ 8.312,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERBRAS ENERBRAS 160 R$ 51,95 R$ 8.312,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:38

PERLEX PERLEX 160 R$ 45,00 R$ 7.200,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:40:20

TRAMONTINA TRAMONTINA 160 R$ 51,95 R$ 8.312,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:26:50

PERLEX PERLEX 160 R$ 59,10 R$ 9.456,00 Sim

0143 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC PARA 12 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:30:59

TRAMONTINA TRAMONTINA 192 R$ 88,57 R$ 17.005,44 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERBRAS ENERBRAS 192 R$ 88,57 R$ 17.005,44 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:39

PERLEX PERLEX 192 R$ 80,00 R$ 15.360,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:40:43

TRAMONTINA TRAMONTINA 192 R$ 88,57 R$ 17.005,44 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:27:11

PERLEX PERLEX 192 R$ 89,10 R$ 17.107,20 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:26:43

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
EMBUTIR PVC
PARA

FAME 192 R$ 88,57 R$ 17.005,44 Sim

0144 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC PARA 03 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:31:25

TRAMONTINA TRAMONTINA 145 R$ 32,65 R$ 4.734,25 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERBRAS ENERBRAS 145 R$ 32,65 R$ 4.734,25 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:39

PERLEX PERLEX 145 R$ 32,65 R$ 4.734,25 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:41:10

TRAMONTINA TRAMONTINA 145 R$ 32,65 R$ 4.734,25 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:27:32

PERLEX PERLEX 145 R$ 32,80 R$ 4.756,00 Sim

0145 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC PARA 06 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:31:57

TRIPOLAR TRAMONTINA 145 R$ 53,05 R$ 7.692,25 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERBRAS ENERBRAS 145 R$ 53,05 R$ 7.692,25 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:39

PERLEX PERLEX 145 R$ 50,00 R$ 7.250,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:41:32

TRAMONTINA TRAMONTINA 145 R$ 53,05 R$ 7.692,25 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:27:52

PERLEX PERLEX 145 R$ 53,20 R$ 7.714,00 Sim

0146 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC PARA 08 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:32:25

TRAMONTINA TRAMONTINA 175 R$ 58,42 R$ 10.223,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERBRAS ENERBRAS 175 R$ 58,42 R$ 10.223,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:50

PERLEX PERLEX 175 R$ 55,00 R$ 9.625,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:41:46

TRAMONTINA TRAMONTINA 175 R$ 58,42 R$ 10.223,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:28:15

PERLEX PERLEX 175 R$ 65,40 R$ 11.445,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:27:49

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
SOBREPOR PVC
PARA

FAME 175 R$ 58,42 R$ 10.223,50 Sim

0147 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC PARA 12 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:32:57

TRAMONTINA TRAMONTINA 179 R$ 93,24 R$ 16.689,96 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

ENERBRAS ENERBRAS 179 R$ 93,24 R$ 16.689,96 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:50

PERLEX PERLEX 179 R$ 90,00 R$ 16.110,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:42:02

TRAMONTINA TRAMONTINA 179 R$ 93,24 R$ 16.689,96 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:28:54

PERLEX PERLEX 179 R$ 96,00 R$ 17.184,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:28:02

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
SOBREPOR PVC
PARA

FAME 179 R$ 93,24 R$ 16.689,96 Sim

0148 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 3F+N+T – PADRÃO
UNIVERSAL PADRÃO DIN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:33:33

TRAMONTINA TRAMONTINA 148 R$ 171,63 R$ 25.401,24 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

GOMES GOMES 148 R$ 171,63 R$ 25.401,24 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:49

LUKMA LUKMA 148 R$ 170,00 R$ 25.160,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:42:23

TRAMONTINA TRAMONTINA 148 R$ 171,63 R$ 25.401,24 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:29:20

PERLEX PERLEX 148 R$ 175,00 R$ 25.900,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:28:21

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
EM PVC DE
EMBUTIR

FAME 148 R$ 171,63 R$ 25.401,24 Sim

0149 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 3F+N+T –
PADRÃO UNIVERSAL PADRÃO DIN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:34:59

TRAMONTINA TRAMONTINA 153 R$ 246,97 R$ 37.786,41 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:50

LUKMA LUKMA 153 R$ 230,00 R$ 35.190,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:42:45

TRAMONTINA TRAMONTINA 153 R$ 246,97 R$ 37.786,41 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:29:40

PERLEX PERLEX 153 R$ 232,00 R$ 35.496,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:28:38

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
EM PVC DE
SOBREPO

FAME 153 R$ 246,97 R$ 37.786,41 Sim
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0150 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 18 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 3F+N+T –
PADRÃO UNIVERSAL PADRÃO DIN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:38:42

TRAMONTINA TRAMONTINA 153 R$ 284,63 R$ 43.548,39 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:24

LUKMA LUKMA 153 R$ 270,00 R$ 41.310,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:43:07

TRAMONTINA TRAMONTINA 153 R$ 284,63 R$ 43.548,39 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:30:06

PERLEX PERLEX 153 R$ 268,90 R$ 41.141,70 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:28:56

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
EM PVC DE
SOBREPO

FAME 153 R$ 284,63 R$ 43.548,39 Sim

0151 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 3F+N+T –
PADRÃO UNIVERSAL PADRÃO DIN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:41:18

TRAMONTINA TRAMONTINA 131 R$ 346,20 R$ 45.352,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:24

LUKMA LUKMA 131 R$ 300,00 R$ 39.300,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:48:00

TRAMONTINA TRAMONTINA 131 R$ 346,20 R$ 45.352,20 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:30:31

PERLEX PERLEX 131 R$ 334,90 R$ 43.871,90 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:29:50

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
EM PVC DE
SOBREPO

FAME 131 R$ 346,20 R$ 45.352,20 Sim

0152 - REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE
DE 20W, BIVOLT REFERÊNCIA OSRAM/PHILIPS OU SIMPLES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:48:22

ELETROMAR ELETROMAR 160 R$ 37,39 R$ 5.982,40 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

POLLARIS POLLARIS 160 R$ 37,39 R$ 5.982,40 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:24

INTRAL INTRAL 160 R$ 37,39 R$ 5.982,40 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:48:17

DEMAPE DEMAPE 160 R$ 37,39 R$ 5.982,40 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:31:20

MARGIRIUS MARGIRIUS 160 R$ 41,00 R$ 6.560,00 Sim

Eficilux Comercio e
servico de
equipamentos eletricos
ltda - ME

26.503.796/0001-
99

04/05/2022 -
22:21:22

1x20w FORTEC 160 R$ 37,39 R$ 5.982,40 Sim

0153 - REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE
DE 40W, BIVOLT REFERÊNCIA OSRAM/PHILIPS OU SIMPLES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:48:08

ELETROMAR ELETROMAR 360 R$ 42,31 R$ 15.231,60 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

POLLARIS POLLARIS 360 R$ 42,31 R$ 15.231,60 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:18

INTRAL INTRAL 360 R$ 42,31 R$ 15.231,60 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:24

INTRAL INTRAL 360 R$ 42,31 R$ 15.231,60 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:48:32

DEMAPE DEMAPE 360 R$ 42,31 R$ 15.231,60 Sim
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T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:31:39

MARGIRIUS MARGIRIUS 360 R$ 44,90 R$ 16.164,00 Sim

Eficilux Comercio e
servico de
equipamentos eletricos
ltda - ME

26.503.796/0001-
99

04/05/2022 -
22:21:03

1X40W FORTEC 360 R$ 42,31 R$ 15.231,60 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:31:55

REATOR
ELETRÔNICO
ALTO
RENDIMENTO
BAIXO

INTRAL 360 R$ 42,31 R$ 15.231,60 Sim

0154 - REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE
DE 20W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:49:30

ELETROMAR ELETROMAR 570 R$ 38,73 R$ 22.076,10 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

POLLARIS POLLARIS 570 R$ 38,73 R$ 22.076,10 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:24

INTRAL INTRAL 570 R$ 38,73 R$ 22.076,10 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:48:49

DEMAPE DEMAPE 570 R$ 38,73 R$ 22.076,10 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:31:58

MARGIRIUS MARGIRIUS 570 R$ 42,60 R$ 24.282,00 Sim

Eficilux Comercio e
servico de
equipamentos eletricos
ltda - ME

26.503.796/0001-
99

04/05/2022 -
22:22:10

1 x 20w FORTEC 570 R$ 38,73 R$ 22.076,10 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:32:09

REATOR
ELETRÔNICO
ALTO
RENDIMENTO
BAIXO

INTRAL 570 R$ 38,73 R$ 22.076,10 Sim

0155 - REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE
DE 40W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:50:20

AVANT AVANT 370 R$ 42,83 R$ 15.847,10 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

POLLARIS POLLARIS 370 R$ 42,83 R$ 15.847,10 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:18

INTRAL INTRAL 370 R$ 42,83 R$ 15.847,10 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:50

INTRAL INTRAL 370 R$ 42,83 R$ 15.847,10 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:49:04

DEMAPE DEMAPE 370 R$ 42,83 R$ 15.847,10 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:32:17

MARGIRIUS MARGIRIUS 370 R$ 47,00 R$ 17.390,00 Sim

Eficilux Comercio e
servico de
equipamentos eletricos
ltda - ME

26.503.796/0001-
99

04/05/2022 -
22:22:34

1x40w FORTEC 370 R$ 42,83 R$ 15.847,10 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:32:23

REATOR
ELETRÔNICO
ALTO
RENDIMENTO
BAIXO

INTRAL 370 R$ 42,83 R$ 15.847,10 Sim

0156 - REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 30 W - LUZ BRANCA, 3000K, 2100LM, IP 65-BIVOLT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

26/04/2022 -
11:27:29

G-LIGHT G-LIGHT 1.064 R$ 79,00 R$ 84.056,00 Não

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:52:59

AVANT AVANT 1.064 R$ 79,32 R$ 84.396,48 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

TASCHIBRA TASCHIBRA 1.064 R$ 79,32 R$ 84.396,48 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:23

TABCHIBRA TABCHIBRA 1.064 R$ 70,00 R$ 74.480,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:49:23

EMPALUX EMPALUX 1.064 R$ 79,32 R$ 84.396,48 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:32:38

ELGIN ELGIN 1.064 R$ 85,00 R$ 90.440,00 Sim

Eficilux Comercio e
servico de
equipamentos eletricos
ltda - ME

26.503.796/0001-
99

04/05/2022 -
22:23:20

30w sover 1.064 R$ 79,32 R$ 84.396,48 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:32:38

REFLETOR DE
LED
MONOCROMÁTICO
30 W - LUZ

AVANT 1.064 R$ 79,32 R$ 84.396,48 Sim

0157 - REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 50 W - LUZ BRANCA 6000K, 3500LM, IP 65-BIVOLT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

26/04/2022 -
11:27:29

G-LIGHT G-LIGHT 1.354 R$ 104,15 R$ 141.019,10 Não

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:54:33

AVANT AVANT 1.354 R$ 104,32 R$ 141.249,28 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

TASCHIBRA TASCHIBRA 1.354 R$ 104,32 R$ 141.249,28 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:18

FLOOLD FLOOLD 1.354 R$ 104,30 R$ 141.222,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:23

EMBULED EMBULED 1.354 R$ 100,00 R$ 135.400,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:49:40

EMPALUX EMPALUX 1.354 R$ 104,32 R$ 141.249,28 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:33:20

ELGIN ELGIN 1.354 R$ 96,00 R$ 129.984,00 Sim

Eficilux Comercio e
servico de
equipamentos eletricos
ltda - ME

26.503.796/0001-
99

04/05/2022 -
22:23:58

50w sover 1.354 R$ 104,32 R$ 141.249,28 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:32:53

REFLETOR DE
LED
MONOCROMÁTICO
50 W - LUZ

AVANT 1.354 R$ 104,32 R$ 141.249,28 Sim

0158 - REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 100 W - LUZ BRANCA 3000K, 4200LM, IP 65-BIVOLT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

26/04/2022 -
11:27:29

G-LIGHT G-LIGHT 944 R$ 195,10 R$ 184.174,40 Não

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:55:57

AVANT AVANT 944 R$ 195,25 R$ 184.316,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

TASCHIBRA TASCHIBRA 944 R$ 195,25 R$ 184.316,00 Sim

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

04/05/2022 -
15:54:18

FLOOLD FLOOLD 944 R$ 195,23 R$ 184.297,12 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:23

EMBULED EMBULED 944 R$ 180,00 R$ 169.920,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:49:58

EMPALUX EMPALUX 944 R$ 195,25 R$ 184.316,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:33:40

ELGIN ELGIN 944 R$ 179,00 R$ 168.976,00 Sim

Eficilux Comercio e
servico de
equipamentos eletricos
ltda - ME

26.503.796/0001-
99

04/05/2022 -
22:25:07

100W sover 944 R$ 195,25 R$ 184.316,00 Sim
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J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:33:25

REFLETOR DE
LED
MONOCROMÁTICO
100 W - LU

AVANT 944 R$ 195,25 R$ 184.316,00 Sim

0159 - REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 150 W - LUZ BRANCA 5500K,1200LM,IP 66 , BIVOLT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:57:14

AVANT AVANT 1.029 R$ 351,93 R$ 362.135,97 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

TASCHIBRA TASCHIBRA 1.029 R$ 351,93 R$ 362.135,97 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:23

EMBULED EMBULED 1.029 R$ 340,00 R$ 349.860,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:50:19

EMPALUX EMPALUX 1.029 R$ 351,93 R$ 362.135,97 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:34:02

ELGIN ELGIN 1.029 R$ 332,00 R$ 341.628,00 Sim

Eficilux Comercio e
servico de
equipamentos eletricos
ltda - ME

26.503.796/0001-
99

04/05/2022 -
22:25:46

150w sover 1.029 R$ 351,93 R$ 362.135,97 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:33:46

REFLETOR DE
LED
MONOCROMÁTICO
150 W - LU

AVANT 1.029 R$ 351,93 R$ 362.135,97 Sim

0160 - TOMADA DE EMBUTIR COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE INFORMÁTICA RJ45 - CAT5E - BRANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
09:59:27

ILUME ILUME 529 R$ 19,91 R$ 10.532,39 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 529 R$ 19,91 R$ 10.532,39 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:24

WALMA WALMA 529 R$ 17,20 R$ 9.098,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:50:35

TRAMONTINA TRAMONTINA 529 R$ 19,91 R$ 10.532,39 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:34:26

TRAMONTINA TRAMONTINA 529 R$ 21,50 R$ 11.373,50 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:33:58

TOMADA DE
EMBUTIR
COMPLETA UM
MODULO PAR

MECTRONIC 529 R$ 19,91 R$ 10.532,39 Sim

0161 - TOMADA DE EMBUTIR COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE INFORMÁTICA RJ45 - CAT6 - BRANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
10:05:45

ILUME ILUME 529 R$ 28,63 R$ 15.145,27 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 529 R$ 28,63 R$ 15.145,27 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:22

TRAMONTINA TRAMONTINA 529 R$ 25,00 R$ 13.225,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:54:53

TRAMONTINA TRAMONTINA 529 R$ 28,63 R$ 15.145,27 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:34:51

TRAMONTINA TRAMONTINA 529 R$ 29,90 R$ 15.817,10 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:34:31

TOMADA DE
EMBUTIR
COMPLETA UM
MODULO PAR

MECTRONIC 529 R$ 28,63 R$ 15.145,27 Sim

0162 - TOMADA DE EMBUTIR COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE TELEFONE RJ11- BRANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
10:01:43

ILUME ILUME 319 R$ 16,02 R$ 5.110,38 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 319 R$ 16,02 R$ 5.110,38 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:22

WALMA WALMA 319 R$ 15,00 R$ 4.785,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:55:12

TRAMONTINA TRAMONTINA 319 R$ 16,02 R$ 5.110,38 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:35:10

TRAMONTINA TRAMONTINA 319 R$ 18,10 R$ 5.773,90 Sim

0163 - TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T 10 A BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
10:05:52

PLUZIE PLUZIE 970 R$ 14,69 R$ 14.249,30 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 970 R$ 14,69 R$ 14.249,30 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:22

WALMA WALMA 970 R$ 13,85 R$ 13.434,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:55:29

TRAMONTINA TRAMONTINA 970 R$ 14,69 R$ 14.249,30 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:35:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 970 R$ 15,10 R$ 14.647,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:35:20

TOMADA DE
EMBUTIR DUPLA
2P+T 10 A
BRANCA

MECTRONIC 970 R$ 14,69 R$ 14.249,30 Sim

0164 - TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T 20 A BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
10:06:10

PLUZIE PLUZIE 1.020 R$ 15,68 R$ 15.993,60 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 1.020 R$ 15,68 R$ 15.993,60 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:22

WALMA WALMA 1.020 R$ 14,30 R$ 14.586,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:55:51

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.020 R$ 15,68 R$ 15.993,60 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:36:06

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.020 R$ 16,10 R$ 16.422,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:35:35

TOMADA DE
EMBUTIR DUPLA
2P+T 20 A
BRANCA

MECTRONIC 1.020 R$ 15,68 R$ 15.993,60 Sim

0165 - TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 2P+T 10 A BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
10:08:00

PLUZIE PLUZIE 890 R$ 9,29 R$ 8.268,10 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:31

PLUZIE PLUZIE 890 R$ 9,29 R$ 8.268,10 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:51

WALMA WALMA 890 R$ 7,89 R$ 7.022,10 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:56:11

TRAMONTINA TRAMONTINA 890 R$ 9,29 R$ 8.268,10 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:36:25

TRAMONTINA TRAMONTINA 890 R$ 10,75 R$ 9.567,50 Sim

0166 - TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 2P+T 20 A BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
10:07:49

PLUZIE PLUZIE 940 R$ 10,18 R$ 9.569,20 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:32

PLUZIE PLUZIE 940 R$ 10,18 R$ 9.569,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:51

WALMA WALMA 940 R$ 7,89 R$ 7.416,60 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:56:27

TRAMONTINA TRAMONTINA 940 R$ 10,18 R$ 9.569,20 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:36:43

TRAMONTINA TRAMONTINA 940 R$ 11,25 R$ 10.575,00 Sim

0167 - TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA "X COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE INFORMÁTICA RJ45 - CAT6 -
BRANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
10:08:33

PLUZIE PLUZIE 1.020 R$ 30,82 R$ 31.436,40 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:32

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.020 R$ 30,82 R$ 31.436,40 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:23

ROMAZI ROMAZI 1.020 R$ 30,82 R$ 31.436,40 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:56:42

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.020 R$ 30,82 R$ 31.436,40 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:37:03

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.020 R$ 25,90 R$ 26.418,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:36:15

TOMADA DE
SOBREPOR
SISTEMA "X
COMPLETA U

MECTRONIC 1.020 R$ 30,82 R$ 31.436,40 Sim

0168 - TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA "X" COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE INFORMÁTICA RJ45 - CAT5E -
BRANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
10:09:16

PLUZIE PLUZIE 1.020 R$ 26,42 R$ 26.948,40 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:23

ROMAZI ROMAZI 1.020 R$ 26,42 R$ 26.948,40 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:57:06

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.020 R$ 25,42 R$ 25.928,40 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:37:20

TRAMONTINA TRAMONTINA 1.020 R$ 24,90 R$ 25.398,00 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:36:27

TOMADA DE
SOBREPOR
SISTEMA "X"
COMPLETA

MECTRONIC 1.020 R$ 26,42 R$ 26.948,40 Sim

0169 - TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA "X" COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE TELEFONE RJ11 - BRANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
10:11:55

PLUZIE PLUZIE 656 R$ 21,44 R$ 14.064,64 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:32

TRAMONTINA TRAMONTINA 656 R$ 21,44 R$ 14.064,64 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:51

ROMAZI ROMAZI 656 R$ 20,30 R$ 13.316,80 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:57:28

TRAMONTINA TRAMONTINA 656 R$ 21,44 R$ 14.064,64 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:37:57

TRAMONTINA TRAMONTINA 656 R$ 22,10 R$ 14.497,60 Sim

J L D Y COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.362.048/0001-
78

05/05/2022 -
08:36:57

TOMADA DE
SOBREPOR
SISTEMA "X"
COMPLETA

MECTRONIC 656 R$ 21,44 R$ 14.064,64 Sim

0170 - TUBO ESPIRAL ORGANIZADOR DE FIOS 1/2 “ PRETO , 1 METRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
10:13:26

OVERTIME OVERTIME 900 R$ 6,37 R$ 5.733,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 63 de 622

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

04/05/2022 -
15:09:32

TRAMONTINA TRAMONTINA 900 R$ 6,37 R$ 5.733,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

04/05/2022 -
16:55:26

ELESYS ELESYS 900 R$ 5,20 R$ 4.680,00 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:57:57

TRAMONTINA TRAMONTINA 900 R$ 6,37 R$ 5.733,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:38:22

SCHNEIDER SCHNEIDER 900 R$ 5,95 R$ 5.355,00 Sim

0171 - TUBO ESPIRAL ORGANIZADOR DE FIOS 3/4 “ PRETO, 1 METRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

03/05/2022 -
10:14:09

OVERTIME OVERTIME 910 R$ 8,75 R$ 7.962,50 Sim

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

04/05/2022 -
18:58:42

TRAMONTINA TRAMONTINA 910 R$ 8,75 R$ 7.962,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

04/05/2022 -
19:38:47

SCHNEIDER SCHNEIDER 910 R$ 7,95 R$ 7.234,50 Sim

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

Ficapoços Fios e Cabos Ltda 10.376.365/0001-79 60 dias

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 00.226.324/0001-42 60 dias

J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME 21.254.778/0001-05 60 dias

MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI 11.089.351/0001-37 60 dias

Eficilux Comercio e servico de equipamentos eletricos ltda - ME 26.503.796/0001-99 60 dias

HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI 24.051.297/0001-82 017 dias

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 36.521.392/0001-81 60 dias

D. DUARTE DE MOURA EIRELI 34.036.580/0001-99 60 dias

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 37.278.673/0001-18 60 dias

T COSTA DA SILVA EIRELI 03.230.897/0001-38 60 dias

J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19.362.048/0001-78 60 dias

Lances Enviados
0001 - ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T5 - PCT COM 100 UNID.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 15:27:20 154,67 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:01:58 154,67 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:30 154,67 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 16:55:27 150,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:09:58 170,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:48:06 154,67 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:33:14 149,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:34:00 149,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:35:22 148,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:42:36 147,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:43:03 147,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:43:47 147,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 09:45:17 146,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:45:48 145,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:46:21 145,70 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:46:23 145,81 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:46:44 145,69 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:46:50 145,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:47:38 144,59 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:47:50 144,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 09:47:59 143,58 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:48:05 144,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:48:26 143,40 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:48:28 143,34 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:48:56 143,35 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:48:59 143,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:49:00 142,77 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 09:49:09 141,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:49:11 142,60 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:49:21 140,92 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:49:22 140,80 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:49:29 140,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:49:41 139,91 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:50:54 139,80 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:50:56 139,72 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:50:58 135,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:51:17 134,76 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:51:32 133,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:51:37 132,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 09:52:37 108,27 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:52:37 117,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:52:42 57,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:52:46 98,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:52:49 127,00 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:55:23 26,40 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0002 - ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 - PCT COM 100 UNID.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 15:25:05 186,33 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:02:19 186,33 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 15:09:30 186,33 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:40 150,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:16:34 195,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:48:20 186,33 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:33:21 149,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:34:30 149,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:35:30 148,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:42:45 147,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 09:43:12 147,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:43:53 147,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:45:24 146,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:45:55 145,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:46:27 145,40 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:46:30 145,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:46:54 145,39 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 09:46:55 145,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:47:57 144,80 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:48:00 144,19 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:48:13 144,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:48:22 143,74 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:48:33 143,60 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:48:42 143,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:49:05 143,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:49:06 142,29 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 09:49:09 143,52 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:49:23 141,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:49:27 140,54 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:49:29 142,15 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:49:35 139,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:49:47 138,18 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:51:01 138,10 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:51:01 138,08 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:51:23 135,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:51:23 134,62 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 09:52:30 134,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:52:31 134,23 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:53:07 134,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:53:09 133,25 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:53:23 129,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:53:25 133,20 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:53:31 128,30 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:57:28 109,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:00:29 70,40 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:00:55 65,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0003 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE (2,5X200MM) BRANCA - PCT COM 100 UNID.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 15:37:22 13,06 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:15

02/05/2022 - 19:02:37 13,06 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 15:09:30 13,06 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:40 10,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:19:02 18,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:48:30 13,06 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:34:50 9,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:15

05/05/2022 - 09:34:54 13,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:42:55 9,85 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:43:32 9,86 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 75 de 622

05/05/2022 - 09:45:32 9,80 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:45:59 9,70 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:15

05/05/2022 - 09:46:37 9,71 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:46:59 9,60 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:46:59 9,69 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:48:00 9,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 09:48:20 9,50 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:48:22 8,67 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:49:16 8,68 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:49:18 8,61 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:49:20 7,94 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:49:32 7,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 09:49:39 7,40 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:49:40 7,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:15

05/05/2022 - 09:49:59 7,26 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:51:28 4,80 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:15

05/05/2022 - 09:52:00 4,73 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:53:36 4,76 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

12/05/2022 - 14:58:19 13,05 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

0004 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE (2,5 X 100MM) BRANCA - PCT COM 100 UNID.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 15:39:58 6,49 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:37

02/05/2022 - 19:03:05 6,49 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:30 6,49 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:40 6,49 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:19:41 10,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 23:48:42 6,49 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:35:25 7,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:35:43 6,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:37

05/05/2022 - 09:43:03 6,39 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:44:09 6,41 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:45:43 6,30 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:46:05 6,20 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:37
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05/05/2022 - 09:46:44 6,21 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:47:05 6,10 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:47:06 6,19 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:48:00 5,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:49:21 5,21 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 09:49:24 5,10 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:49:25 4,31 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:49:41 4,10 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:49:45 3,32 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:49:47 4,25 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:37

05/05/2022 - 09:49:55 3,31 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:37

05/05/2022 - 09:50:06 3,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:53:14 3,10 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:37

05/05/2022 - 09:54:59 3,09 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:57:19 2,50 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:37

05/05/2022 - 09:57:37 2,36 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 09:59:18 3,16 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

12/05/2022 - 14:58:35 6,48 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

0005 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE (4,8 X 280 MM) PRETA - PCT COM 100 UNID.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 15:55:24 28,77 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:54

02/05/2022 - 19:03:22 28,77 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:30 28,77 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:41 28,77 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:20:23 30,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:48:57 28,77 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:35:39 28,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:36:05 27,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:54
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05/05/2022 - 09:43:11 26,99 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:44:05 26,80 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:44:20 26,81 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:45:59 26,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:46:11 25,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:54

05/05/2022 - 09:46:48 25,70 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:46:49 25,81 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 83 de 622

05/05/2022 - 09:47:10 25,60 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:47:14 25,69 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:48:00 25,23 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:48:42 25,20 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:48:42 24,26 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:49:28 24,27 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:49:51 23,90 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 09:49:52 23,41 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:50:00 23,20 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:54

05/05/2022 - 09:50:12 22,32 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:51:56 22,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:53:21 22,31 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:54

05/05/2022 - 09:53:22 21,45 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:55:06 8,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:45:54

05/05/2022 - 09:57:01 19,20 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0006 - ABRAÇADEIRA DE NYLON T 50 R AUTOTRAVANTE (4,6 X200MM) PRETA - PCT COM 100 UNID. -
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 15:56:44 21,13 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:46:16

02/05/2022 - 19:03:57 21,13 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:30 21,13 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:41 21,13 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:20:59 23,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 23:49:07 21,13 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:36:03 21,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:38:27 20,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:46:16

05/05/2022 - 09:43:20 19,99 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:44:13 19,80 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:44:26 19,81 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:46:10 19,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:46:15 18,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:46:16
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05/05/2022 - 09:46:55 18,91 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:46:57 18,80 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:47:21 18,70 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:47:22 18,79 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:48:00 19,44 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:48:50 18,65 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 09:49:34 18,66 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:49:59 17,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:50:37 14,74 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:51:52 9,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:52:04 9,80 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
pacote 12/05/2022 14:46:16
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05/05/2022 - 09:53:04 11,30 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0007 - ADAPTADOR P/ TOMADA PADRÃO NOVO SMS 64120 127/220V, 10A 2P+T CONECTA EQUIPAMENTOS COM
PLUGUE ANTIGO EM TOMADAS PADRÃO NOVO (CONFORMIDADE COM A NORMA NBR14.136).
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:01:31 8,86 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:04:31 8,86 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:30 8,86 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:41 8,65 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:21:30 8,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:49:18 8,86 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:36:19 8,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:38:34 7,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 09:43:31 7,79 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:44:22 7,60 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:44:38 7,61 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:46:16 7,50 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:46:22 7,58 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:46:28 7,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:47:01 7,41 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:47:05 7,35 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 09:47:27 7,34 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:47:29 7,30 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:48:00 7,07 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:49:41 7,08 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:50:08 6,30 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:50:11 7,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 09:51:26 4,20 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:52:21 4,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:53:36 6,92 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:53:47 4,06 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0008 - ADAPTADOR PARA TOMADA SMS 64122 - 127/220V 10A 2P+T, CONECTA EQUIPAMENTOS COM PLUGUE NOVO
PADRÃO (NORMA NBR14.136) EM TOMADAS DO ANTIGO PADRÃO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:05:21 11,35 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:05:21 11,35 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:30 11,35 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 92 de 622

04/05/2022 - 16:55:41 11,35 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:22:11 10,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:49:30 11,35 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:38:41 10,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:43:39 9,99 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:44:30 9,80 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:44:45 9,81 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 09:46:23 9,70 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:46:36 9,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:47:08 9,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:47:12 9,45 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:47:34 9,40 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:47:35 9,44 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:48:00 8,58 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:50:05 7,90 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 09:50:49 7,94 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:52:45 5,24 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:52:54 5,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:54:06 5,10 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0009 - BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 - SEM BORDAS DE FIXAÇÃO DE EMBUTIR.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:13:04 4,16 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:05:32 4,16 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:30 4,16 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:39 4,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:22:47 4,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 23:49:40 4,16 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:36:45 3,90 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:38:13 3,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:43:49 3,59 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:44:44 3,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:44:50 3,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:46:32 3,40 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:46:43 3,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 09:47:13 3,31 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:47:20 3,25 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:47:39 3,20 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:47:41 3,24 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:48:00 2,70 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:50:17 2,71 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 09:50:23 2,65 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:50:24 2,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:50:25 2,61 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:51:33 3,15 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:53:26 2,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:55:35 1,63 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:55:44 1,85 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:55:46 1,90 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:57:27 2,48 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0010 - BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E40 - SEM BORDAS DE FIXAÇÃO DE EMBUTIR.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:12:43 12,71 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 19:05:42 12,71 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 12,71 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:39 13,75 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:23:23 12,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:49:51 12,71 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:36:54 12,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:38:19 10,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:43:57 9,99 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:44:56 9,90 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 09:45:05 10,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:46:42 9,80 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:46:48 9,70 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:47:22 9,71 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:47:28 9,65 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:47:46 9,60 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 09:47:47 9,64 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:48:00 11,49 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 09:50:25 9,61 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 09:50:30 9,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:50:40 9,40 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:53:31 9,39 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:54:25 4,80 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 09:54:25 8,90 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 09:54:29 7,88 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 09:54:49 9,25 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 09:55:56 5,25 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0011 - BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 - COM BORDAS E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS DE SOBREPOR.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:15:32 5,16 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:46:39 5,16 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 5,16 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 18:28:05 6,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 23:51:43 5,16 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:17:05 5,15 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:21:50 5,10 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:28:28 5,05 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:30:08 5,04 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:30:53 5,09 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:32:03 5,03 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:32:18 5,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 103 de 622

05/05/2022 - 10:32:45 5,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:34:03 4,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:34:19 2,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:34:19 3,84 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:34:55 4,89 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:36:03 2,95 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0012 - BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA BASE E40 - COM BORDAS E FIXAÇÃO POR PARAFUSO.
Data Valor CNPJ Situação
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30/04/2022 - 16:18:07 19,57 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:46:51 19,57 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 19,57 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:41 15,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:29:02 16,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:51:55 19,57 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:17:07 14,90 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:17:14 14,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:21:57 14,49 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:28:34 14,48 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:30:14 14,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:31:20 14,39 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:31:53 14,38 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:32:01 13,86 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:32:38 13,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:32:38 13,37 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:32:52 13,38 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 10:33:03 13,36 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:33:03 12,68 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:33:47 13,69 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:34:22 12,60 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:34:22 12,01 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:34:41 11,80 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:34:43 11,15 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:41:30 8,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 10:41:53 7,88 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:43:18 11,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0013 - BOCAL/SOQUETE TERMOPLASTICO COM RABICHO BASE E27 - PADRÃO LEROY MERLIN OU SIMILAR
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:23:33 4,03 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:47:04 4,03 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 4,03 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:41 4,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:29:43 4,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 23:52:09 4,03 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:17:15 3,98 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:17:21 3,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:22:03 3,48 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:28:43 3,47 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:30:18 3,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:31:35 3,39 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:32:01 2,88 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:32:26 2,87 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 10:32:57 2,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:33:07 2,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:33:12 3,08 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:37:02 2,86 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:38:20 1,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 10:38:32 1,70 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:41:05 2,84 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0014 - CABO FLEXÍVEL TRES VIAS PROTEGIDO PP 3 X 4MM²
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:40:03 18,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:47:20 18,50 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 11:51:21 18,50 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

04/05/2022 - 15:09:31 18,50 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:24 18,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:30:49 17,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 111 de 622

04/05/2022 - 23:52:22 18,50 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:16:44 17,83 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:17:25 17,80 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:17:27 17,58 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:17:31 17,15 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:17:32 16,92 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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05/05/2022 - 10:22:08 16,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:22:09 16,58 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:28:26 16,57 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:28:26 16,08 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:28:49 16,07 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:28:51 15,63 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:30:02 15,62 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 10:30:05 15,36 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:30:15 15,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:30:23 15,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:30:24 15,18 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:30:30 15,17 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:30:31 14,98 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:30:35 15,35 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:31:43 14,97 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:31:44 14,58 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:32:01 14,90 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:32:25 14,57 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:32:26 14,36 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:32:57 14,35 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:32:57 14,29 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:33:05 14,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 10:33:05 13,50 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:33:13 13,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:33:28 13,43 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:33:28 13,34 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:34:59 13,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:35:01 12,92 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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05/05/2022 - 10:36:12 5,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:36:30 9,30 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:36:31 12,88 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:36:37 10,95 (lance oculto) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

0015 - CABO FLEXÍVEL 1X1,5mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:44:41 1,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
mercado 12/05/2022 14:46:49

02/05/2022 - 19:47:31 1,85 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 11:51:22 1,85 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

04/05/2022 - 15:09:31 1,85 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:42 1,85 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:31:29 1,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:52:33 1,85 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:16:44 1,38 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:17:36 1,37 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:17:37 1,29 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:18:14 1,28 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:22:14 1,26 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
mercado 12/05/2022 14:46:49

05/05/2022 - 10:28:54 1,35 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:29:00 1,25 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:30:30 1,22 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
mercado 12/05/2022 14:46:49

05/05/2022 - 10:32:01 1,54 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:33:40 1,23 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:41:42 0,70 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de
mercado 12/05/2022 14:46:49
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05/05/2022 - 10:42:19 1,10 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:42:20 1,11 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0016 - CABO FLEXÍVEL 1X10mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:45:54 11,43 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:47:51 11,43 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 11:51:20 11,43 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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04/05/2022 - 15:09:31 11,43 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:16 11,40 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:42 11,43 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:33:02 11,40 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:53:00 11,43 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:16:45 11,24 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:17:47 11,23 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:17:48 10,77 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:18:23 10,75 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:18:23 11,39 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:18:24 10,52 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:18:24 11,15 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 10:22:19 10,51 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:22:19 11,14 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:22:20 10,08 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:22:21 10,68 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:29:08 10,07 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 10:29:09 9,93 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:29:09 10,67 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:30:21 9,90 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:30:23 9,54 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:30:35 9,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:30:37 9,10 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:31:03 9,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 10:31:04 8,83 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:32:01 9,84 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:33:30 8,84 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:33:46 8,55 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:33:46 8,46 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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05/05/2022 - 10:35:18 4,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:35:26 7,03 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:35:40 8,20 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:35:42 8,02 (lance oculto) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

12/05/2022 - 12:51:31 7,98 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

0017 - CABO FLEXÍVEL 1X16mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:46:43 16,22 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:48:04 16,22 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 11:51:20 16,22 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

04/05/2022 - 15:09:31 16,22 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:16 16,22 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:42 16,22 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:33:31 16,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:53:10 16,22 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 10:16:46 16,10 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:18:06 16,09 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:18:07 15,66 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:18:30 15,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:18:31 15,14 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:18:32 16,21 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:22:24 15,13 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:22:26 14,69 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:29:14 14,68 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:29:15 14,65 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:30:13 14,64 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:30:14 14,27 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:30:41 14,20 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:30:41 14,26 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 10:30:41 13,83 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:31:19 13,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:31:19 13,24 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:32:01 15,23 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:32:30 13,20 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:32:30 13,17 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:32:36 13,10 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:32:37 12,72 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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05/05/2022 - 10:33:43 12,73 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:33:53 12,74 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:33:57 12,60 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:33:58 12,54 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:36:32 12,53 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:40:22 11,06 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 10:40:35 8,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:40:46 8,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:42:18 11,35 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:42:50 12,10 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

0018 - CABO FLEXÍVEL 1X2,5mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:48:30 2,36 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:48:16 2,36 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 11:51:20 2,36 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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04/05/2022 - 15:09:31 2,36 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:43 2,36 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:34:02 2,60 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:53:28 2,36 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:16:48 2,10 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:18:16 2,09 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:18:17 2,06 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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05/05/2022 - 10:18:44 2,05 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:22:30 2,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:29:21 1,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:30:02 1,95 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:30:47 1,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:31:35 1,89 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:32:01 2,35 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:34:03 1,91 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 10:36:39 1,87 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:38:30 1,65 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:38:36 1,20 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:38:36 1,86 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:38:51 1,68 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:39:16 1,18 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0019 - CABO FLEXÍVEL 1X4mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:49:43 3,92 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 19:48:32 3,92 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 11:51:20 3,92 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

04/05/2022 - 15:09:31 3,92 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:43 3,92 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:34:23 4,40 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:53:41 3,92 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 10:16:49 3,89 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:18:29 3,88 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:18:30 3,62 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:18:53 3,60 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:18:53 3,36 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:22:35 3,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:22:35 3,20 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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05/05/2022 - 10:29:31 3,10 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:30:52 3,05 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:31:50 3,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:32:50 3,90 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:34:07 3,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:35:25 1,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 10:35:31 2,74 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:35:49 2,80 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:36:28 1,98 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0020 - CABO FLEXÍVEL 1X6mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO:
COBRE e PVC.
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:50:53 6,51 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:48:50 6,51 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 11:51:20 6,51 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

04/05/2022 - 15:09:31 6,51 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 15:54:16 6,49 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:43 6,51 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:34:57 6,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:54:09 6,51 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:16:50 6,25 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:18:37 6,24 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:18:37 5,74 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:18:39 6,08 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:19:00 5,70 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:19:02 5,56 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:19:02 6,04 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 10:22:41 5,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:22:42 4,91 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:29:29 4,90 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:29:29 4,66 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:29:37 4,88 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:29:38 4,65 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:30:58 4,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:31:57 4,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:32:01 5,79 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 10:34:12 4,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:35:19 4,56 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:35:38 2,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:36:01 4,18 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:36:45 3,17 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0021 - CABO FLEXÍVEL DUAS VIAS PROTEGIDO PP 2 X 1,5 MM²
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:53:21 5,35 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 143 de 622

02/05/2022 - 19:53:06 5,35 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 11:51:21 5,35 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

04/05/2022 - 15:09:31 5,35 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:16 5,33 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:43 5,35 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:35:20 5,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 23:56:09 5,35 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:38:06 4,89 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:38:07 5,18 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:40:11 4,88 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:40:14 4,67 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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05/05/2022 - 10:40:16 4,95 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:43:14 4,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:43:16 4,05 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:43:16 4,77 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 10:43:17 4,66 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:45:22 4,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:45:22 3,69 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:46:13 3,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:49:27 3,74 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:50:05 3,90 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:53:06 3,61 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 10:53:13 3,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:53:18 4,74 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:53:46 3,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:54:30 3,49 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:55:39 2,80 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:55:43 2,20 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:55:44 1,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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0022 - CABO FLEXÍVEL QUATRO VIAS PROTEGIDO PP 4 X 1,5MM²
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:54:16 9,61 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:53:21 9,61 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 11:51:21 9,61 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

04/05/2022 - 15:09:31 9,61 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:16 9,59 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:44 9,91 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:35:42 9,35 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 23:56:25 9,61 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:38:08 8,97 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:38:08 9,50 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:40:22 8,96 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:40:23 9,49 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 10:40:24 8,82 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:40:25 9,34 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:43:22 8,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:43:23 7,80 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:43:23 8,26 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 10:45:26 7,70 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:45:26 7,54 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:46:17 7,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:46:18 7,01 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:49:33 7,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:49:35 6,70 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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05/05/2022 - 10:53:17 6,71 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:53:20 6,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:53:21 6,38 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:53:55 6,39 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:54:01 8,67 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:54:34 6,37 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:54:36 6,23 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:55:02 6,73 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:02:13 5,98 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:02:33 5,10 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:02:34 5,80 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

0023 - CABO FLEXÍVEL QUATRO VIAS PROTEGIDO PP 4 X 2,5MM²
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:55:12 13,58 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 19:53:38 13,58 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 11:51:22 13,58 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

04/05/2022 - 15:09:31 13,58 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:17 13,55 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:44 13,58 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:36:08 13,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 23:56:36 13,58 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:38:09 13,20 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:40:31 13,19 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:40:33 12,99 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:43:30 12,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:43:31 11,70 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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05/05/2022 - 10:43:32 12,72 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:45:30 11,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:45:30 11,34 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:46:20 11,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:46:21 11,20 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:49:44 11,10 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 10:49:44 10,81 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:50:46 10,35 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:50:49 9,94 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:53:27 9,95 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:53:27 9,90 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:53:28 9,57 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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05/05/2022 - 10:54:15 4,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:54:33 8,08 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0024 - CABO FLEXÍVEL TRES VIAS PROTEGIDO PP 3 X 1,5 MM²
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:56:18 6,89 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:54:03 6,89 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 11:51:22 6,89 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

04/05/2022 - 15:09:31 6,89 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 15:54:17 6,85 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:44 6,89 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:36:30 7,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:56:46 6,89 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:38:10 6,55 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:40:46 6,54 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:40:48 6,06 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:40:50 6,42 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:43:38 5,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:43:40 5,36 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:45:34 5,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:45:35 5,11 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:46:24 5,10 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:46:25 4,83 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:49:56 4,82 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:50:56 5,33 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:53:34 4,80 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:54:01 6,56 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:54:25 4,81 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:54:38 4,79 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:57:19 3,20 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:57:55 3,94 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:58:45 3,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0025 - CABO FLEXÍVEL TRES VIAS PROTEGIDO PP 3 X 2,5 MM²
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 16:56:57 10,34 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:54:31 10,34 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 11:51:22 10,34 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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04/05/2022 - 15:09:31 10,34 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:17 10,32 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:44 10,34 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:37:07 11,40 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:57:06 10,34 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:38:10 10,20 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:41:18 10,19 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:41:19 9,76 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:43:50 9,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:43:51 8,51 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:43:51 10,18 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:46:28 8,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:46:29 8,04 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24
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05/05/2022 - 10:50:10 8,03 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:50:11 7,99 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:51:07 8,55 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:53:45 7,90 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:53:45 7,55 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:54:01 9,94 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 10:54:03 9,93 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 10:54:21 9,80 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:54:31 7,56 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:54:41 7,54 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:54:42 7,32 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:17:24

05/05/2022 - 10:59:07 5,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:59:26 5,25 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:59:32 7,24 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:00:41 6,19 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0026 - CAIXA LUZ PLÁSTICA AMARELA 4"X4" EM PVC
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 17:02:28 1,92 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:54:46 2,65 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 2,65 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 16:55:44 2,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:37:32 2,91 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:57:18 2,65 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:41:33 2,18 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:44:02 1,90 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:50:21 1,89 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:53:53 1,80 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:54:01 1,54 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 10:54:32 1,85 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:54:41 1,55 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:54:45 1,53 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:59:23 1,28 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:59:37 1,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:01:13 1,52 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0027 - CAIXA LUZ PLÁSTICA AMARELA 4"X2" EM PVC
Data Valor CNPJ Situação

30/04/2022 - 17:02:08 1,92 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 19:55:01 1,92 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 1,92 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:44 1,92 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:37:58 1,85 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:57:30 1,92 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:44:23 1,80 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 10:50:28 1,79 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:51:39 1,39 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:54:01 1,22 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:54:03 1,35 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:54:23 1,34 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:54:47 1,23 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:54:48 1,21 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:59:33 1,19 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:59:45 0,95 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:01:48 1,20 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0028 - CAIXA MONONOFASICA,110 A - 220 Ma, COM ACESSO AO DISJUNTOR NA TAMPA, TAMPA EM POLICARBONATO
TRANSPARENTE / CRISTAL, Dimensões: 340 X 200 X 140.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 10:30:33 86,53 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:55:26 86,53 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 86,53 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:45 90,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:38:26 75,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 23:57:42 86,53 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:44:34 82,54 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:46:36 75,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:50:35 74,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:51:55 74,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:54:01 82,21 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:54:06 73,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:54:52 73,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:55:08 74,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:56:32 73,95 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:03:12 62,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:03:49 65,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:04:45 60,57 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:04:46 56,63 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

0029 - CAIXA PADRÃO TRIFÁSICO EQUATORIAL TAF, FEITO EM POLICARBONATO, POSSUI DIVISÓRIA PARA FIXAÇÃO
DO DISJUNTOR E SEPARÇÃO AO MEDIDOR, PARA A INSTALAÇÃO EMBUTIDA, PROTEÇÃO UV e ANTICHAMA.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 10:58:39 186,13 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 19:55:55 186,13 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 186,13 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:45 186,13 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:38:53 132,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 23:57:54 186,13 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:44:55 170,40 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:46:43 132,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 10:50:45 131,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:52:09 131,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:53:54 130,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:54:01 170,31 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:54:57 130,95 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:55:17 130,97 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:56:39 130,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:58:14 130,29 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 10:58:33 90,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:58:40 99,80 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:59:58 119,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0030 - CANALETA PLÁSTICA SISTEMA “X” (20 X 10 MM) BRANCA COM TAMPA. 2 METROS
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 15:54:59 9,03 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 19:56:18 9,03 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 9,03 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:45 8,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:39:31 9,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 23:58:07 9,03 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:42:10 7,95 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:45:07 7,90 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:46:47 7,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:50:51 7,79 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:52:21 7,75 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:53:32 7,74 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 10:54:01 6,76 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 10:54:16 6,75 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 10:54:21 6,08 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 10:54:54 6,77 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:55:01 6,05 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 10:55:28 6,07 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:58:55 4,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:00:14 5,78 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:00:17 6,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0031 - CANALETA PLASTICA VENTILADA SISTEMA “X” (50 X 20 MM) BRANCA COM TAMPA. 2 METROS
Data Valor CNPJ Situação
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02/05/2022 - 15:53:35 22,94 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:01:20 22,94 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:45 17,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:40:02 25,30 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 00:07:33 22,94 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:59:58 16,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:01:10 18,98 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:04:00 16,61 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 11:04:26 16,62 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:05:16 16,60 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:05:18 16,27 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:08:44 16,25 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:08:45 16,14 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:09:50 14,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:09:55 14,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 11:09:56 16,06 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:12:46 12,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0032 - CONDUITE FLEXÍVEL ELETRODUTO PVC 1" METRO
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 15:57:44 4,71 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:01:31 4,71 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 4,71 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:32 4,71 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:40:23 4,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 00:08:49 4,71 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:58:45 4,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:00:05 4,39 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:01:20 3,53 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:04:00 3,44 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:04:38 3,45 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 184 de 622

05/05/2022 - 11:08:48 3,42 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:13:05 2,85 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:13:42 1,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:15:27 3,40 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0033 - CONDUITE FLEXÍVEL ELETRODUTO PVC 1.1/4"METRO
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 15:58:24 4,07 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:01:44 4,07 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 4,07 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 18:40:43 4,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 00:09:03 4,07 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:00:47 4,06 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:01:30 3,38 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:04:48 3,39 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:05:21 3,35 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:08:51 3,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:09:13 3,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:09:21 2,65 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:09:39 2,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0034 - CONDUITE FLEXÍVEL ELETRODUTO PVC 3/4" METRO
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 15:59:13 2,69 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:02:01 2,69 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 2,69 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:32 2,69 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:41:02 2,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 07:50:11 2,69 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:00:36 2,65 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:01:39 2,03 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:04:17 2,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:04:27 1,88 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 11:04:40 1,48 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:04:51 1,25 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:07:02 2,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0035 - CONECTOR COBRE HASTE ATERRAMENTO 1/2
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:03:38 14,78 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:02:13 14,78 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 14,78 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:32 10,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:41:42 12,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 07:51:40 14,78 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:59:21 9,70 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:00:58 10,35 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:02:08 9,08 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:04:00 8,78 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:04:58 8,79 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 11:08:55 8,75 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:08:55 8,25 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:09:42 8,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:09:42 7,25 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:10:17 3,20 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:10:35 3,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:13:08 2,88 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0036 - CONECTOR COBRE HASTE ATERRAMENTO 5/8
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:04:31 18,65 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:02:41 18,65 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 18,65 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 16:55:32 12,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:42:02 16,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:51:54 18,65 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:59:35 11,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:01:08 13,05 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:02:26 12,38 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:04:00 10,89 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 11:05:07 10,90 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:06:27 9,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:06:39 6,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:08:54 6,36 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0037 - CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLAS E TOMADA SIMPLES 2P+T 10A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:07:56 20,47 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado inexequivel, com base no valor de
mercado 12/05/2022 15:20:43
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02/05/2022 - 20:03:29 20,47 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 20,47 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:29 15,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:42:24 20,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:52:06 20,47 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 10:59:46 14,70 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:02:35 15,60 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:06:36 14,69 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:08:59 14,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado inexequivel, com base no valor de
mercado 12/05/2022 15:20:43

05/05/2022 - 11:12:57 14,61 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:13:01 14,33 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:13:17 14,34 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:18:18 14,32 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado inexequivel, com base no valor de
mercado 12/05/2022 15:20:43

05/05/2022 - 11:18:19 13,99 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:20:44 9,64 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Valor considerado inexequivel, com base no valor de
mercado 12/05/2022 15:20:43
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05/05/2022 - 11:21:32 12,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:22:45 8,30 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:23:25 10,12 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0038 - CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA E TOMADA DUPLA 2P+T 20A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:08:35 23,58 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:03:42 23,58 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 23,58 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:29 20,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 18:42:44 25,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:52:18 23,58 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:00:02 19,70 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:02:46 19,43 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:06:46 19,42 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:09:03 19,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:13:01 18,72 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 11:13:03 19,41 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:13:23 18,73 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:16:11 10,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:16:12 8,80 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 11:16:38 16,50 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:17:00 11,30 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:18:59 17,72 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0039 - CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA SIMPLES 2P+T 10A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:09:13 15,27 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:04:49 15,27 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 15,27 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:29 11,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:43:02 16,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 07:52:37 15,27 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:00:12 11,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:03:01 12,60 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:06:53 10,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:09:06 10,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:13:01 10,57 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 200 de 622

05/05/2022 - 11:13:28 10,58 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:18:23 10,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:18:24 9,84 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:21:12 8,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:21:47 8,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:24:01 7,20 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0040 - CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA SIMPLES 2P+T 20A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:10:14 17,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 201 de 622

02/05/2022 - 20:04:58 17,50 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 17,50 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:30 12,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:43:23 19,25 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:52:54 17,50 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:00:20 12,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:03:14 14,44 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:07:01 12,25 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:09:10 11,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:13:01 11,47 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:13:34 11,48 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:17:09 7,15 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:17:20 8,40 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 11:17:26 7,30 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:20:01 7,88 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0041 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA PARALELO 10 A 250 V (BRANCO)
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:12:58 13,86 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:09:55 13,86 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 13,86 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:30 8,90 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:44:13 13,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 07:56:13 13,86 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:01:33 8,70 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:03:50 10,43 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:08:28 9,70 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:09:22 8,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:13:01 8,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 11:13:54 8,21 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:15:07 8,19 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:15:08 8,09 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:17:26 4,16 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:19:17 5,30 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:19:19 7,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:19:45 5,20 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0042 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA SIMPLES 10 A 250 V (BRANCO)
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:13:33 8,43 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 206 de 622

02/05/2022 - 20:10:30 8,43 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 8,43 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:30 6,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:44:34 9,30 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:56:26 8,43 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:01:43 6,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:03:59 6,98 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:08:36 5,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:13:01 5,33 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:14:06 5,34 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:14:57 5,90 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:15:10 5,32 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:15:11 4,88 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:17:35 3,83 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:19:27 4,20 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:19:48 4,64 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0043 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUAS TECLAS SIMPLES 10 A 250 V DE EMBUTIR (BRANCO)
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:14:16 14,59 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:11:16 14,59 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 14,59 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:45 11,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:44:58 16,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 07:56:37 14,59 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:01:53 11,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:04:07 12,08 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:08:45 10,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:12:58 10,56 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:14:15 10,57 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 11:14:50 10,55 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:14:51 9,64 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:15:14 9,62 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:15:14 9,58 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:18:29 9,57 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:18:30 8,78 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:20:55 6,80 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:21:16 8,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:21:46 10,21 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 11:23:46 7,36 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0044 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUAS TECLAS PARALELO 10 A 250 V (BRANCO)
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:14:52 20,94 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:11:36 20,94 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 20,94 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:32 15,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:45:17 23,05 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:56:49 20,94 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 212 de 622

05/05/2022 - 11:02:03 15,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:04:16 17,29 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:08:55 14,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:13:01 14,21 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:14:21 14,22 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:14:37 14,66 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 11:15:24 8,20 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:17:52 9,40 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:19:40 9,70 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0045 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUAS TECLAS SIMPLES + PARALELO 10 A 250 V DE
EMBUTIR (BRANCO)
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:15:35 30,32 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:11:51 30,32 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 30,32 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 214 de 622

04/05/2022 - 16:55:31 28,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:45:38 33,35 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:57:02 30,32 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:02:13 28,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:04:26 25,01 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:09:05 25,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:13:01 24,78 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:14:26 24,77 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 11:14:27 24,79 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:14:31 23,98 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:15:18 23,95 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:15:19 23,36 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:17:55 9,92 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:19:21 21,22 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:19:40 21,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 11:20:21 22,28 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0046 - CONJUNTO COMPLETO INTERRUPTOR DE EMBUTIR TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A 250 V (BRANCO)
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:16:12 21,34 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:12:07 21,34 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 21,34 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:31 15,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:45:55 23,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:57:18 21,34 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:31:57 17,63 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:32:41 12,90 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:37:13 12,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:45:05 14,94 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:46:18 12,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:46:27 12,81 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:46:36 12,11 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 11:47:14 12,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:47:16 11,38 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:50:40 11,37 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:50:41 11,14 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:52:34 10,20 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:54:46 11,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:55:58 7,84 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:56:35 8,68 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0047 - CONJUNTO TOMADA SIMPLES SISTEMA “X” 2P+T 10 A /250 V
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:20:06 12,36 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 20:12:20 12,36 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 12,36 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:31 10,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:46:39 13,60 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:57:31 12,36 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:32:15 10,19 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:32:51 8,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:37:16 8,49 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:45:14 8,65 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:46:48 8,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:47:02 7,61 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:48:36 4,46 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:49:02 6,80 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:49:16 4,95 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:50:57 7,52 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0048 - CONJUNTO TOMADA SIMPLES SISTEMA “X” 2P+T 20 A /250 V
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:20:38 15,13 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:12:36 15,13 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 15,13 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:30 12,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:47:01 16,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:57:43 15,13 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:32:27 12,53 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:33:02 9,70 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:37:20 9,79 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:37:26 9,69 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:45:23 10,59 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:47:00 9,71 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:47:02 9,68 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 11:49:15 7,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:49:22 4,65 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:49:35 9,58 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:51:20 9,56 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0049 - CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA SISTEMA “X” 10 A /250 V
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:21:27 10,45 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:12:49 10,45 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 10,45 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 16:55:28 9,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:47:20 11,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:57:56 10,45 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:32:37 9,29 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:33:12 7,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:37:29 7,49 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:44:21 8,63 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:45:37 7,48 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:47:02 7,26 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 11:47:18 7,28 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:49:00 4,90 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:49:34 6,20 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:49:51 6,98 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:50:32 6,92 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:51:36 7,31 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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0050 - CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLA SISTEMA “X” 10 A /250 V
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:37:34 16,10 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:13:55 16,10 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 16,10 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:29 15,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:47:41 17,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 07:58:10 16,10 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:32:46 15,29 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:33:24 12,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:37:32 11,99 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:44:10 13,28 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:45:46 11,98 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:47:02 11,59 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:47:26 11,61 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:49:38 6,99 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:49:49 9,40 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 11:50:03 7,98 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:50:57 10,76 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:51:52 11,27 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

0051 - CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES TRÊS TECLA SISTEMA “X” 10 A /250 V
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:38:35 20,57 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:18:01 20,57 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 20,57 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:46 19,54 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:48:07 22,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 07:59:13 20,57 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:44:43 19,53 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:50:37 17,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:50:49 16,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:52:44 17,03 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:53:18 16,97 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:55:00 16,93 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 11:55:19 16,94 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:56:01 16,92 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:56:02 16,32 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:56:31 16,30 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:56:33 15,41 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 11:56:48 15,40 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:56:48 13,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:56:53 15,26 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:57:41 13,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:58:30 12,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:05:09 9,41 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:05:20 11,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:05:31 9,34 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0052 - CONJUNTO TOMADA DUPLA SISTEMA “X” 2P+T 10 A /250 V
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:39:09 17,43 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:18:11 17,43 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 17,43 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:46 15,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:48:46 20,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 07:59:26 17,43 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:44:52 15,38 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:50:53 15,28 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:51:12 13,90 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:53:26 13,89 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:55:00 13,25 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:56:09 13,24 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:56:09 12,65 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 11:56:40 12,70 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:56:55 12,64 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:56:57 12,39 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:57:03 11,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:57:47 11,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:58:34 10,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:01:43 7,70 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:04:28 7,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:05:55 7,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0053 - CONJUNTO TOMADA DUPLA SISTEMA “X” 2P+T 20 A /250 V
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:41:44 19,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:18:30 19,50 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 19,50 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:46 17,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:49:18 22,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:45:05 17,29 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:50:57 17,28 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:51:22 15,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:53:03 16,88 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:53:32 14,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:55:00 14,00 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:56:25 13,65 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:57:21 7,30 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:59:06 12,80 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0054 - CURVA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO LEVE 1"
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:47:53 20,17 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 20:18:45 20,17 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 20,17 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:22 15,25 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:49:48 24,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:45:15 18,15 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:51:02 15,15 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:51:33 12,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:53:41 14,12 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:56:01 11,43 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:58:38 11,42 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 238 de 622

05/05/2022 - 11:58:40 11,13 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:01:10 7,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:01:17 9,80 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:02:34 4,88 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0055 - CURVA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO LEVE 3/4"
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:49:00 16,11 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:18:56 16,11 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 16,11 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:46 10,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:50:06 19,60 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:45:29 14,70 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:51:06 10,59 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:51:43 9,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:54:00 11,28 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:57:12 7,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:58:04 7,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:59:08 4,60 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0056 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1"
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 17:00:10 13,89 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:19:08 13,89 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 13,89 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 16:55:46 10,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:50:24 10,25 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:51:53 9,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:53:34 7,80 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:54:09 9,72 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:56:01 7,48 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:58:43 7,44 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:58:44 6,86 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:01:29 5,56 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:01:54 4,30 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:03:25 3,32 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0057 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/2"
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 17:00:29 17,89 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 20:19:22 17,89 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 17,89 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:46 10,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:50:43 14,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:45:59 10,88 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:52:04 9,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:54:18 12,52 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:56:01 8,70 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:58:48 8,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:58:49 8,13 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:02:45 8,12 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:02:46 7,48 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:06:11 4,10 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:06:25 5,44 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0058 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/4"
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:53:49 15,84 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:19:34 15,84 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 15,84 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:47 10,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:51:23 17,42 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:46:16 13,07 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 11:52:14 9,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:54:26 11,08 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:56:01 8,64 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 11:58:54 8,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:58:56 8,36 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:02:48 8,32 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:02:54 8,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:06:24 4,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:06:41 4,68 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0059 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2 1/2"
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 16:54:44 26,15 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 20:19:44 26,15 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 26,15 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:47 15,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:51:43 26,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:46:34 19,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:52:24 13,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - 05/05/2022 11:55:40

05/05/2022 - 11:54:33 18,30 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:57:49 14,98 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:58:43 14,80 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:00:14 13,64 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0060 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2"
Data Valor CNPJ Situação
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02/05/2022 - 16:55:45 16,15 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:19:58 16,15 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 16,15 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:47 14,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:52:02 19,38 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:46:44 14,54 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:53:03 11,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:54:39 11,30 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 11:55:21 10,44 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 11:58:58 7,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:00:09 8,96 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0061 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3"
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 17:50:44 43,58 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:23:49 43,58 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 43,58 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:47 36,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:52:23 38,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:00:43 43,58 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:50:57 36,10 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:53:30 33,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 11:59:52 32,80 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:00:38 32,79 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:01:58 32,78 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:02:14 32,77 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:02:53 32,75 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:03:02 32,65 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:03:20 32,66 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:03:52 30,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:03:53 29,90 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:05:10 29,89 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:05:10 29,34 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:09:02 29,33 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:09:03 28,86 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:11:05 28,50 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:11:29 21,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:13:36 23,16 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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0062 - CURVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3/4"
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 17:50:57 3,79 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:24:10 3,79 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 3,79 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:48 3,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:52:40 4,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:51:10 3,49 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:53:39 3,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:00:07 3,19 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:00:46 3,18 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:02:03 3,17 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:02:24 3,16 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:02:56 3,15 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:03:02 2,47 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:03:46 3,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:07:26 2,30 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:07:27 1,94 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:14:09 1,44 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:14:17 1,92 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0063 - DISJUNTOR BIPOLAR 10A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 17:57:15 73,72 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 20:24:21 73,72 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 73,72 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 18:53:02 62,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:01:10 73,72 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:53:49 59,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:00:17 58,90 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:00:55 58,89 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:02:10 58,88 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:02:31 58,87 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:03:02 58,85 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:03:27 58,86 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:04:06 58,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:05:19 57,98 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:07:26 51,60 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 12:07:32 45,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:07:47 50,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:08:13 46,50 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:08:51 49,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0064 - DISJUNTOR BIPOLAR 15A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 17:58:35 84,05 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:24:31 84,05 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 84,05 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 18:53:46 66,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:02:37 84,05 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:53:57 61,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:00:31 60,95 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:01:08 60,90 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:02:15 60,89 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:02:40 60,88 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:03:11 59,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:03:38 59,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:04:18 58,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:05:32 57,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:11:24 49,50 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:11:26 47,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:11:32 54,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:11:49 49,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:14:56 58,83 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

0065 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 17:59:31 102,05 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:24:46 102,05 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 102,05 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 18:54:04 82,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:02:50 102,05 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 11:54:06 75,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:00:42 74,95 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:01:17 74,94 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:02:22 74,93 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:02:46 74,92 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:03:17 74,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:03:40 71,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:03:43 74,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 12:05:41 70,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:09:05 52,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:09:18 53,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:09:23 61,50 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:09:32 54,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:10:25 71,43 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

0066 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:00:13 102,05 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:24:57 102,05 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 15:09:31 102,05 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 18:54:26 82,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:03:08 102,05 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:54:16 75,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:00:51 74,95 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:01:24 74,94 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:02:30 74,93 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:02:51 74,92 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 12:03:21 74,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:03:48 74,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:04:28 72,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:05:16 71,43 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:05:47 59,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:05:56 61,50 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:06:00 60,20 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 12:06:59 55,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0067 - DISJUNTOR BIPOLAR 30A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:01:11 93,36 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:25:09 93,36 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 93,36 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 18:54:46 76,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:03:25 93,36 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 11:54:25 73,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:01:07 72,95 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:01:35 72,94 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:02:36 72,93 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:02:58 72,92 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:03:25 72,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:03:53 72,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:04:36 70,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:06:07 69,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:08:19 65,35 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:08:29 53,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:08:31 57,00 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:08:42 53,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:09:13 65,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0068 - DISJUNTOR BIPOLAR 35A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:02:48 109,05 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:25:20 109,05 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 15:09:31 109,05 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 18:55:06 105,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:03:42 109,05 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:54:35 97,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:01:18 96,98 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:01:41 96,97 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:02:44 95,96 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:03:06 95,95 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 12:03:28 95,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:03:58 95,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:04:48 91,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:06:13 90,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:08:31 76,33 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:08:45 78,75 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:08:51 68,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 266 de 622

05/05/2022 - 12:09:00 65,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:09:32 79,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0069 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:06:17 111,17 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:25:32 111,17 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 15:09:31 111,17 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 18:55:46 109,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:04:03 111,17 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 11:54:51 99,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:01:28 98,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:01:56 98,98 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:02:51 98,97 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:03:12 98,96 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:03:34 98,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:04:02 98,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:04:58 96,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:06:20 95,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:09:46 91,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:10:20 81,75 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:10:30 71,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:10:36 77,82 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:11:14 63,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0070 - DISJUNTOR BIPOLAR 50A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:07:07 102,44 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

02/05/2022 - 20:25:48 102,44 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 15:09:31 102,44 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 18:56:07 90,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:04:15 102,44 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 11:55:01 85,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:01:39 84,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:02:02 84,98 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:03:40 84,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:04:07 84,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:05:10 81,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:06:25 81,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:09:38 57,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:09:57 52,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:10:03 67,50 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:10:10 79,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:10:49 71,71 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

0071 - DISJUNTOR MONOPOLAR 10A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 10A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:18:00 21,33 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 21,33 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:24:51 21,33 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:52:51

04/05/2022 - 18:56:36 24,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:57:57 21,32 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:59:26 19,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:03:45 18,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:06:47 18,38 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:08:52 18,37 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:52:51

05/05/2022 - 12:12:41 18,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:17:38 17,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:52:51

05/05/2022 - 12:21:18 15,50 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:22:02 14,93 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:52:51

0072 - DISJUNTOR MONOPOLAR 20A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 20A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:17:36 21,33 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 21,33 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 15:25:35 21,33 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 18:56:58 24,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:58:09 21,32 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:59:33 19,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:03:48 18,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:06:57 18,60 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:08:58 18,37 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:10:49 18,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:14:53 16,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:15:45 14,93 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:16:10 17,85 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:16:22 10,20 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0073 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 25A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:19:04 21,67 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 21,67 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:26:04 21,67 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 18:57:17 24,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:58:18 21,65 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:59:41 19,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:03:51 18,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:07:06 18,68 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:09:15 18,49 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 12:10:53 18,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:17:53 18,35 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:20:55 17,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:23:31 15,17 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:23:40 16,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:26:47 11,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0074 - DISJUNTOR MONOPOLAR 30A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 30A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:22:12 21,67 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 21,67 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 15:26:19 21,67 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 18:58:03 25,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:58:26 21,66 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:59:49 19,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:03:54 18,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:07:18 18,83 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:09:22 18,49 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:10:56 18,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:17:58 18,35 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:20:58 17,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:21:23 10,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:21:48 18,07 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:22:18 15,17 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

0075 - DISJUNTOR MONOPOLAR 40A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 40A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:23:29 24,59 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 24,59 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:26:40 24,59 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:54:48

04/05/2022 - 18:58:28 28,30 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:58:33 24,54 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:04:05 24,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:07:29 23,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:09:31 23,98 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:54:48

05/05/2022 - 12:11:00 23,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:12:29 23,89 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:12:52 23,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:18:03 23,75 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:54:48

05/05/2022 - 12:19:17 21,23 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:19:27 19,50 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:20:18 17,21 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:54:48

0076 - DISJUNTOR MONOPOLAR 50A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 50A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:24:48 26,55 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 26,55 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:27:47 26,55 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 18:58:49 30,53 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 11:58:41 26,54 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:04:08 26,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:07:36 25,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:09:45 25,98 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:11:04 25,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:12:38 25,89 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:12:56 25,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:18:12 25,75 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:20:27 21,80 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:21:16 22,90 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:22:31 18,58 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

0077 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 10A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:25:48 26,55 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 14,03 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 15:28:03 14,03 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:48 12,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:29 14,03 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 18:59:30 16,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:00:38 12,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:04:13 12,12 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:04:14 12,11 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:07:50 12,15 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:09:52 12,10 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:09:54 12,09 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:10:47 11,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:10:48 10,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:11:07 10,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:11:08 10,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:14:32 10,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:14:35 10,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:15:08 10,77 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:15:08 10,76 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:16:01 9,78 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:16:13 9,77 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:16:21 9,59 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:16:22 9,58 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:16:41 9,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:16:45 9,09 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:17:02 8,61 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:17:02 8,60 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:17:09 8,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:17:10 8,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:17:23 8,36 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:17:24 8,35 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:17:43 8,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:17:44 8,09 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:18:15 8,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:18:17 7,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:19:57 6,99 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:22:06 6,23 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0078 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 16A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:27:13 14,37 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 14,37 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:28:21 14,37 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:48 12,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 17:15:29 14,37 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 18:59:52 16,52 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:12:04 12,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:12:55 12,39 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:13:00 12,38 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:17:54 11,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:17:56 10,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:24:43 10,98 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:24:44 10,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:26:54 10,96 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:26:56 10,95 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:27:17 10,73 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:27:19 10,72 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:20 10,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:27:20 9,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:37 9,28 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:27:39 9,27 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:58 8,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:27:58 8,50 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:18 8,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:19 8,09 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:28:20 8,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:28:22 7,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:29:58 7,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:29:58 7,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:11 7,49 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:32:20 6,99 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:46 6,23 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0079 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 20A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:28:11 14,37 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 14,37 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 15:28:36 14,37 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:48 12,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:29 14,37 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:00:31 16,95 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:12:05 12,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:13:13 12,71 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:18:16 11,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:18:16 10,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:24:54 10,98 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 12:24:55 10,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:26:57 10,96 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:26:59 10,95 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:38 10,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:27:40 9,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:01 9,21 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:03 9,20 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:21 8,76 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:22 8,75 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:32 8,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:28:33 8,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:41 8,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:42 8,09 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:02 7,99 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:30:02 7,98 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:26 7,70 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:32:26 7,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:33:31 7,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:33:31 7,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:33:49 7,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:33:51 7,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:34:40 7,20 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:34:58 6,99 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:37:11 8,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0080 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 25A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:29:47 14,37 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 14,37 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:29:22 14,37 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:49 12,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:29 14,37 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:00:51 16,95 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:12:13 12,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:13:27 12,71 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:15:51 11,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:15:56 11,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:18:26 10,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:18:26 10,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:25:22 10,48 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:25:23 10,47 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:01 10,46 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:27:02 10,45 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:48 10,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:27:49 9,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:01 9,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:28:02 9,62 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:21 9,36 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:22 9,35 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:40 8,70 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:28:40 8,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:41 8,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:42 8,09 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:58 6,99 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:33:11 8,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:33:15 6,23 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0081 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 32A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:32:38 15,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 15,00 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:45:26 15,00 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:49 13,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:29 15,00 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:01:17 17,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:12:15 12,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:13:58 13,28 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:15:58 11,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:15:59 11,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:18:42 10,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:18:42 9,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:26:02 10,50 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:27:05 9,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:27:06 9,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:01 9,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:03 9,50 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:29:04 6,23 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:29:08 7,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:29:15 7,52 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:31:26 8,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0082 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 40A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:33:32 16,25 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 16,25 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:45:39 16,25 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:49 14,90 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:29 16,25 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:01:37 19,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:12:23 14,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:14:12 14,25 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:14:13 14,24 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:16:04 13,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:16:13 13,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:18:52 11,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:18:53 10,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:26:10 11,37 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:27:08 10,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:27:10 10,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:01 10,28 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:03 10,27 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:21 10,22 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:22 10,21 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:28:41 9,90 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:42 9,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:29:01 9,36 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:29:03 9,35 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:07 9,32 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:30:08 9,31 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:32 9,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:32:33 9,29 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:33:56 9,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:33:56 8,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:34:00 9,20 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:36:11 7,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:36:26 7,52 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:37:47 7,81 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:38:38 9,24 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0083 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 100A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:35:02 122,30 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 122,30 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:45:54 122,30 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:49 120,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:30 122,30 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:01:58 138,45 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:07:43 122,30 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:12:23 119,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:14:22 119,98 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:14:26 119,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:16:29 119,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:16:35 118,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:19:04 97,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:19:06 96,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:22:42 103,84 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:26:19 96,95 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:26:20 96,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:13 96,92 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:27:14 96,91 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:26 96,93 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:28:02 96,27 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:02 96,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:29:26 96,28 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:30:11 96,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:30:12 95,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:39 95,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:32:40 95,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:34:05 91,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:34:06 90,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:35:19 66,25 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:35:25 75,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:36:00 85,61 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:36:01 78,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:36:03 88,98 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:37:30 95,08 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0084 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 10A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:35:44 42,72 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 42,72 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:46:06 42,72 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 16:55:28 40,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:30 42,72 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:02:15 46,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:08:05 42,72 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:12:23 39,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:14:32 39,89 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:14:35 39,88 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:16:37 39,70 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:16:46 39,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:19:14 35,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:19:14 34,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:22:53 34,65 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:22:54 34,64 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:26:26 34,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:26:27 33,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:18 33,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:27:19 33,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:00 34,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:28:01 33,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:28:03 33,09 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:21 32,90 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:22 32,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:41 32,52 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:42 32,51 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:29:45 32,54 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:30:14 32,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:30:15 32,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:43 32,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:32:44 32,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:34:15 31,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:34:16 30,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:36:01 21,43 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:36:20 29,90 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:36:24 25,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:36:44 29,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:38:05 22,45 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:38:12 32,12 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0085 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 16A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:36:26 42,72 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 42,72 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:46:22 42,72 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:28 42,72 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:30 42,72 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:02:56 46,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:08:17 42,72 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 12:12:23 42,71 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:14:43 42,70 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:14:46 42,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:16:42 42,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:16:46 42,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:19:28 38,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:19:28 37,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:23:10 34,65 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:23:12 34,64 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:26:39 34,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:26:40 33,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:28:02 33,19 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:03 33,18 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:07 34,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:28:24 32,96 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:26 32,95 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:44 32,52 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:44 32,51 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:29:59 32,54 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:30:17 32,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:30:17 32,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:47 32,04 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:32:47 32,03 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:34:28 31,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:34:31 30,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:37:32 28,60 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:38:02 21,43 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:38:25 23,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:38:33 29,90 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:38:48 25,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:40:11 32,12 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0086 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 20A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:37:01 42,72 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 42,72 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 15:46:32 42,72 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:50 42,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:30 42,72 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:03:19 46,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:08:34 42,72 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:12:23 41,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:14:54 41,98 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:14:56 41,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:16:49 41,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:16:56 40,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:19:37 35,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:19:38 34,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:23:28 34,65 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:23:30 34,64 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:26:46 34,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:26:47 33,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:22 33,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:27:23 33,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:29:00 21,43 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:29:22 29,90 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:29:26 29,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:29:27 23,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:29:40 33,30 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

0087 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 25A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:39:34 46,39 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 46,39 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:46:45 46,39 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:35 72,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:30 46,39 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:03:37 51,02 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 315 de 622

05/05/2022 - 08:08:48 46,39 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:12:23 46,38 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:15:07 46,37 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:15:09 46,36 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:16:52 46,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:16:56 45,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:19:50 39,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:19:51 38,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:23:42 38,27 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:23:43 38,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:27:01 38,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:27:02 37,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:01 37,83 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:03 37,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:21 37,49 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:22 37,48 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:37 37,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:28:41 37,19 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:28:42 37,18 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:29:01 36,82 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:29:03 36,81 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:29:22 36,43 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:29:23 36,42 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:16 32,47 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:30:24 21,43 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:28 24,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 12:30:55 23,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:31:11 36,22 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:32:34 32,12 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0088 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 32A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:40:38 47,72 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 47,72 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:46:57 47,72 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:35 40,72 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:30 47,72 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:03:56 52,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:09:54 47,72 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:12:35 40,71 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:15:16 40,70 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:15:20 40,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:19:59 35,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:20:00 34,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:23:56 39,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:27:09 34,90 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 12:27:10 34,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:30 34,16 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:27:31 34,15 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:41 34,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:27:41 33,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:52 33,96 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:27:53 33,95 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:11 33,82 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:12 33,81 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:33 32,88 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:34 32,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:28:53 32,52 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:55 32,51 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:57 32,91 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:30:15 32,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:30:16 31,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:35:41 23,33 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:35:44 23,70 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:35:45 23,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:35:47 30,40 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:37:11 29,98 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:37:52 32,12 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0089 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 40A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:41:35 50,83 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 50,83 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 323 de 622

04/05/2022 - 15:47:09 50,83 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:28 50,83 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:30 50,83 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:04:14 55,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:10:08 50,83 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:12:35 50,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:15:25 50,81 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:15:30 50,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:20:12 43,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:20:13 42,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:24:08 41,33 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:24:08 41,32 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:18 41,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:27:20 40,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:45 40,95 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:27:47 40,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:02 40,61 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:03 40,60 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:28:24 39,84 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:26 39,83 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:44 39,40 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:46 39,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:29:03 39,41 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:29:04 38,73 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:29:05 38,72 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:29:25 38,69 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:29:27 38,68 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:29:46 38,06 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:29:47 38,05 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:07 37,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:30:08 37,50 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:25 37,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:30:26 36,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:29 36,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:30:30 36,09 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:50 35,60 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:30:51 35,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:31:11 35,08 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:31:11 35,07 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:15 23,33 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:21 24,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:34:27 33,12 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0090 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 50A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:42:18 52,57 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 52,57 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:47:21 52,57 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:35 52,57 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 17:15:31 52,57 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:04:33 57,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:10:21 52,57 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:12:35 52,56 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:15:31 52,55 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:15:32 52,54 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:20:23 47,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:20:25 46,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:24:19 43,35 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:24:21 43,34 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:27:23 43,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:27:26 42,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:27:54 42,95 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:27:55 42,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:02 42,50 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:03 42,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:25 41,69 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:26 41,68 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:46 40,70 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:28:47 40,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:29:07 40,11 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:29:09 40,71 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:29:09 40,10 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:29:28 39,91 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:29:28 39,90 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:29:50 39,70 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:29:51 39,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:11 38,74 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:30:12 38,73 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:30:31 38,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:30:33 38,62 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:33 38,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:30:34 37,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:30:52 37,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:30:53 37,62 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:31:13 36,66 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:31:16 36,65 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:31:34 35,71 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:31:35 35,70 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:31:54 35,62 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:31:55 35,61 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:15 35,19 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:32:16 35,18 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:36 35,15 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:32:37 35,14 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:32:56 34,38 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:32:56 34,37 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:33:17 34,11 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:33:18 34,10 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:34:28 23,62 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:35:03 24,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:36:42 33,12 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0091 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRÃO DIN CURVA C - 70A
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:44:51 61,98 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 61,98 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:51:04 61,98 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:28 61,98 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:31 61,98 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:05:16 68,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:12:00 61,98 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:22:07 61,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:23:39 55,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:23:40 54,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:25:34 51,15 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:25:35 51,14 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:28:12 51,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:28:14 50,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:36:22 47,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:36:24 46,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:37:35 47,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:38:01 46,16 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:38:02 46,15 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:38:22 45,90 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:38:24 45,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:38:38 45,88 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:38:40 45,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:38:43 45,27 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:38:44 45,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:39:03 44,65 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:39:08 44,64 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:39:24 43,67 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:39:25 43,66 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:39:44 43,46 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:39:50 43,45 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:40:05 43,07 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:40:05 43,06 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:40:26 42,26 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:40:31 42,25 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:40:47 41,88 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:40:48 41,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:41:08 41,56 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:41:09 41,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:41:18 33,23 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:41:29 41,08 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:41:33 43,38 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:41:40 41,07 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:41:49 40,37 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:42:25 40,36 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:42:25 40,33 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:42:26 40,32 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:42:46 39,41 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:42:46 39,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:43:05 38,96 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:43:06 38,95 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:43:26 38,13 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:43:27 38,12 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:43:47 37,50 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:47:21 36,80 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:48:06 37,96 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:50:04 37,04 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0092 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE
DESARME 90A,
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:47:21 258,47 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 258,47 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:51:17 258,47 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:05:41 297,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:12:15 258,47 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:23:50 230,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:25:44 222,83 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:28:21 222,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:36:30 205,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:37:43 205,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:38:42 201,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:41:29 190,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:41:48 189,90 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:43:26 150,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:43:54 95,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:43:59 140,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:44:01 180,93 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

0093 - DISJUNTOR TRIPOLAR 10A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
10A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:48:15 135,95 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 135,95 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:51:28 135,95 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:06:02 149,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:12:35 135,95 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:23:59 125,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:26:00 112,13 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:28:28 112,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:36:37 99,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:37:48 99,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:38:47 97,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:41:37 93,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:42:00 95,16 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:44:05 79,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:44:11 63,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:44:23 72,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

0094 - DISJUNTOR TRIPOLAR 15A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
15A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:49:49 84,28 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 84,28 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:51:40 84,28 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:55:56

04/05/2022 - 19:06:21 92,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:12:56 84,28 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 12:24:10 80,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:26:09 69,53 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:28:36 69,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:55:56

05/05/2022 - 12:37:49 68,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:37:54 69,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:41:46 63,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:42:14 62,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:55:56

05/05/2022 - 12:46:12 59,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:46:17 58,98 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:55:56

05/05/2022 - 12:46:24 59,20 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:46:37 51,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

0095 - DISJUNTOR TRIPOLAR 20A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
20A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:50:34 85,95 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 85,95 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 15:51:53 85,95 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:06:38 94,60 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:13:10 85,95 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:24:20 80,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:26:18 70,95 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:28:47 70,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:37:53 69,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:38:00 69,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:42:00 65,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:43:13 64,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:44:25 59,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:44:28 59,20 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:44:45 53,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:46:02 60,16 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

0096 - DISJUNTOR TRIPOLAR 25A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
25A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:51:31 87,62 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 87,62 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:52:07 87,62 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:06:58 100,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:13:30 87,62 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:24:30 81,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:26:30 75,53 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:29:40 75,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:37:57 74,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:38:06 74,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 12:42:09 71,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:43:33 61,33 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:44:30 68,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:44:42 59,20 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:44:57 63,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

0097 - DISJUNTOR TRIPOLAR 30A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
30A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:53:51 87,62 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 15:09:31 87,62 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:52:19 87,62 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:07:48 92,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:13:45 87,62 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:24:41 81,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:26:41 69,53 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:29:50 69,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:38:00 68,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:38:11 68,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:42:17 65,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:44:45 60,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:44:55 59,20 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:45:25 54,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 12:45:46 61,33 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

0098 - DISJUNTOR TRIPOLAR 60A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
60A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:54:54 103,16 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 103,16 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:52:36 103,16 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:56:10

04/05/2022 - 19:08:07 124,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:13:58 103,16 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 12:24:53 99,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:26:58 93,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:30:00 92,95 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:56:10

05/05/2022 - 12:38:03 92,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:38:16 92,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:41:03 89,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:41:37 65,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 12:42:30 86,35 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:42:38 72,21 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:56:10

05/05/2022 - 12:43:06 89,28 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

0099 - DISJUNTOR TRIPOLAR 70A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
70A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:57:09 161,58 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 161,58 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:52:48 161,58 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:56:24

04/05/2022 - 19:08:28 181,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:14:11 161,58 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:25:03 157,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:27:10 135,83 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:30:37 135,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:56:24

05/05/2022 - 12:38:07 134,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:38:21 134,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 12:42:53 113,11 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:56:24

05/05/2022 - 12:43:25 130,39 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:45:46 95,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:46:03 129,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0100 - DISJUNTOR TRIPOLAR 90A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME
90A.
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 18:58:17 242,30 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 242,30 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:53:02 242,30 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:08:48 271,30 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:14:29 242,30 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:25:22 235,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:27:23 203,48 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:30:45 203,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:38:12 202,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:38:26 202,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 12:43:12 199,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:45:26 169,61 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:45:57 195,33 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:46:07 120,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:46:08 164,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:46:22 179,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0101 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN DE 125 A CAIXA MOLDADA
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 19:00:34 596,82 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 15:09:31 596,82 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:57:14 596,82 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:32 596,82 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:31 596,82 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:09:20 686,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:16:49 596,82 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:33:07 596,81 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:37:59 595,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:38:00 594,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:38:16 594,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:38:22 593,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:39:01 550,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:39:08 549,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:39:30 515,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:39:50 514,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:44:35 513,98 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:44:37 513,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:47:17 514,88 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:47:49 510,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:48:06 509,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:48:10 509,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:48:11 508,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:48:31 509,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:48:49 499,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:49:00 498,33 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:49:30 498,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 12:49:30 497,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:49:31 497,86 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:49:31 497,85 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:49:51 497,43 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:49:52 497,42 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:50:13 497,26 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:50:19 497,25 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:50:32 490,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:50:33 489,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:50:33 489,12 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:50:40 489,11 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:50:50 488,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:50:55 487,73 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:50:56 487,72 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:51:15 487,11 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:51:16 487,10 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:51:32 480,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:51:37 479,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:51:37 479,24 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:51:38 479,23 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:51:54 450,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:51:58 449,84 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:52:21 448,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:52:21 447,86 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:52:36 447,85 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:52:41 447,66 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:52:42 447,65 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:53:27 250,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:53:29 417,77 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:53:57 109,85 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:56:09 371,60 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0102 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN DE 150 A CAIXA MOLDADA
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 19:01:10 619,08 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 619,08 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:57:37 619,08 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:32 619,08 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:10:02 715,30 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:17:05 619,08 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:38:12 619,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:38:20 618,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:39:10 590,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:44:48 589,90 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:47:48 589,89 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:47:52 589,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:48:20 587,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 12:48:57 575,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:48:58 587,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:49:00 574,15 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:49:34 574,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:49:35 573,34 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:50:42 570,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:50:43 569,78 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:51:03 568,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:51:04 567,61 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:51:38 550,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:51:39 549,56 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:52:03 510,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:52:03 509,03 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:52:29 509,02 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:52:29 508,74 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:53:38 508,76 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:53:47 500,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:53:47 499,00 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:55:25 371,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:55:29 270,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 12:55:29 433,35 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:57:16 372,80 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0103 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN DE 225 A CAIXA MOLDADA
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 19:02:54 865,66 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 865,66 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:57:57 865,66 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:32 865,66 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:10:23 1.099,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:17:25 865,66 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:38:22 865,65 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:39:18 790,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:44:58 789,90 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:47:56 789,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:48:00 824,25 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:48:32 788,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 12:49:00 787,22 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 12:49:03 788,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:49:09 785,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:49:21 784,04 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 12:50:05 699,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:50:30 580,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:50:35 605,96 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 12:50:56 270,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 12:51:28 774,79 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:52:43 426,16 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0104 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN DE 300 A CAIXA MOLDADA
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 19:04:17 2.027,52 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 2.027,52 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:58:11 2.027,52 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:33 2.027,52 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:10:52 2.433,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:17:42 2.027,52 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:06:16 2.027,51 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:09:10 2.000,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:09:31 1.999,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:10:23 1.999,98 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:11:06 2.000,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 13:11:40 1.999,26 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:12:47 1.824,83 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:12:48 1.824,48 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:12:50 1.990,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:12:58 1.800,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:13:09 1.799,71 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:13:57 1.727,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:14:00 1.727,28 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:14:24 1.700,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:14:24 1.699,21 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:14:30 1.726,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:22:34 850,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:24:18 1.690,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:24:24 1.299,72 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0105 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1", 3 M DE COMPRIMENTO
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 19:06:11 28,73 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 28,73 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:58:25 28,73 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:33 28,73 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:11:19 30,25 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:17:58 28,73 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:04:05 28,70 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:06:28 22,69 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:09:18 20,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:09:46 20,11 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:11:17 20,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 13:12:00 21,74 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:13:37 16,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:13:51 12,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:15:59 21,04 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0106 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/2", 3 M DE COMPRIMENTO
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 19:06:52 45,42 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 45,42 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:58:41 45,42 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 16:55:33 45,42 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:11:40 52,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:18:09 45,42 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:04:09 45,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:06:39 39,08 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:09:29 30,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:10:03 31,79 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 13:11:26 30,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:12:00 38,34 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:14:37 29,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:18:59 19,20 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:19:07 23,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:21:23 16,80 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0107 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/4", 3 M DE COMPRIMENTO
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 19:08:02 37,46 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 15:09:31 37,46 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:02:59 37,46 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:33 37,46 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:12:17 44,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:18:22 37,46 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:04:13 37,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:07:01 33,68 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:09:43 29,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 13:10:14 28,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:11:39 29,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:12:00 28,25 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:14:43 28,20 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:14:44 27,56 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:17:28 25,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:20:09 15,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 13:20:49 26,22 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:21:33 27,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:21:48 21,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0108 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2", 3 M DE COMPRIMENTO
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 19:08:42 56,48 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 56,48 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:03:11 56,48 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:30 56,48 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:12:49 60,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:18:34 56,48 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:04:16 56,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:07:20 45,68 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:10:08 41,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:10:25 40,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:11:46 41,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 13:12:00 45,34 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:14:48 40,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:20:15 27,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:20:43 28,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:21:01 35,54 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:22:49 22,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0109 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3", 3 M DE COMPRIMENTO
Data Valor CNPJ Situação

02/05/2022 - 19:09:22 81,65 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 81,65 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 16:04:27 81,65 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:24 81,65 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:13:06 84,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:18:48 81,65 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:04:19 81,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:07:45 81,59 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:10:31 80,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:10:34 81,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 13:10:39 79,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:10:49 63,08 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:11:56 63,09 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:12:00 81,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:14:52 63,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:19:42 46,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:20:21 59,71 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:22:22 49,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0110 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3/4", 3 M DE COMPRIMENTO
Data Valor CNPJ Situação
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02/05/2022 - 19:09:51 18,62 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 18,62 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:04:41 18,62 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:24 18,62 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:13:23 21,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:04:22 18,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:07:34 15,75 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:10:44 14,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:10:45 15,70 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:12:00 13,66 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:14:55 13,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:14:56 13,53 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:18:26 8,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:20:32 13,36 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:20:43 13,50 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0111 - FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 23lb 19mm X 2m.
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 08:16:26 16,98 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 16,98 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:09:31 16,98 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:13:42 18,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:20:01 16,98 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:04:25 16,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:08:03 14,03 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:10:58 14,02 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:10:58 11,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:12:14 11,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:14:59 10,99 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:20:38 8,60 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:21:15 5,20 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:24:04 7,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0112 - FITA ISOLANTE PLASTICA DE 0,13MM X 19MM ROLO COM 20 METROS.
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 08:17:07 12,54 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 12,54 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:09:48 12,54 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:24 12,54 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:14:01 15,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:20:14 12,54 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:04:29 12,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:08:12 11,33 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:11:05 11,30 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:11:08 9,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:12:00 8,06 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 13:12:19 8,07 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:14:52 8,78 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:15:00 6,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:16:20 6,80 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:16:23 5,68 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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0113 - FERRO DE SOLDA 40W 220V, FABRICADO COM MATERIAIS RESISTENTES E DE ALTA DURABILIDADE, PONTEIRA,
E HASTE METÁLICA
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 08:18:14 50,37 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 50,37 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:10:23 50,37 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:24 50,37 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:14:45 55,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:04:34 50,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:08:29 41,85 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:11:20 35,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:11:22 41,80 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:12:00 41,13 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 13:15:04 34,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:17:26 29,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:17:30 35,26 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:19:30 28,06 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:19:47 40,24 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0114 - FERRO DE SOLDA 60W 220V, FABRICADO COM MATERIAIS RESISTENTES E DE ALTA DURABILIDADE, PONTEIRA,
E HASTE METÁLICA
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 08:18:46 66,70 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 66,70 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:10:40 66,70 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:27 66,70 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:15:02 78,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:04:45 66,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:08:39 59,03 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:11:31 53,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:11:31 59,02 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:12:00 52,94 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:15:12 52,93 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:15:14 52,40 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:16:38 37,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:17:05 37,50 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:19:00 44,48 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0115 - HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO, CAMADA DE ALTA DENSIDADE 2,4MX5/8"
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 08:19:46 50,48 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 16:11:03 50,48 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:15:20 56,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:21:02 50,48 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:04:49 50,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:08:52 42,38 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:11:46 42,30 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:12:30 42,31 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 13:15:16 42,29 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:16:35 35,33 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:17:56 34,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:18:53 33,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:19:15 40,11 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

0116 - HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO, CAMADA DE ALTA DENSIDADE 3MX5/8"
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 08:20:21 78,68 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 16:11:17 78,68 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:57:09

04/05/2022 - 19:15:37 88,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:21:19 78,68 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:04:53 78,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:09:06 66,15 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:11:55 66,10 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:57:09

05/05/2022 - 13:12:35 66,11 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:17:15 55,07 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:57:09
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05/05/2022 - 13:18:19 54,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:19:46 62,62 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

0117 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W - 600 MM BRANCA TEMP. COR 6500K SOQUETE - T8 - NO MINIMO 900 LM BIVOLT
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 11:27:29 23,00 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

03/05/2022 - 08:24:00 23,33 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 23,33 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:17 23,30 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:11:51 23,33 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 16:55:27 23,33 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:30 23,33 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:15:57 26,15 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 12:57:00 22,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:57:50 22,90 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 12:57:50 22,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:58:07 22,88 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 12:58:08 22,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:58:21 22,85 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 12:58:22 22,84 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:58:44 22,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 12:58:44 21,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:58:55 20,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 12:58:56 19,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:58:57 21,18 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:05:00 19,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:05:00 19,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:05:01 21,16 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:05:32 19,90 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:05:33 19,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:05:34 21,08 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 406 de 622

05/05/2022 - 13:05:41 19,85 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:05:42 19,84 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:05:43 21,03 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:05:56 19,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:05:57 20,98 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:05:57 19,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 13:05:59 20,97 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:06:16 19,75 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:06:16 19,74 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:06:16 20,92 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:06:26 19,70 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:06:28 19,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 13:06:28 20,87 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:06:50 19,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:06:51 19,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:06:58 20,65 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:07:07 19,40 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:07:07 19,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 13:07:08 20,55 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:07:20 19,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:07:21 18,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:07:22 20,12 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:08:16 18,90 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:08:16 20,03 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 13:08:17 18,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:08:18 20,02 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:09:16 19,61 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:10:06 18,85 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:10:07 18,84 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:11:04 15,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:11:05 14,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:11:05 15,90 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 13:11:07 15,88 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:11:25 14,90 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:11:26 15,79 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:11:26 14,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:11:27 15,78 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 13:11:44 16,23 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:11:44 14,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:11:45 13,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:12:03 13,98 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:12:04 13,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:12:07 16,33 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:12:22 13,90 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:12:24 13,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:12:46 10,29 (lance oculto) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:13:34 13,63 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 13:15:34 15,36 (lance oculto) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

0118 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W - 1200 MM BRANCA TEMP. COR 6500K SOQUETE - T8 - NO MINIMO 1850 LM
BIVOLT
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 11:27:29 32,00 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

03/05/2022 - 08:24:19 32,28 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 32,28 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:17 32,25 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:12:58 32,28 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 16:55:27 32,28 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:31 32,28 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 19:16:16 35,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:22:05 32,28 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 12:57:02 31,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:58:01 31,90 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 12:58:01 31,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:58:13 31,88 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 12:58:14 31,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:58:26 31,85 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 12:58:27 31,84 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 12:58:47 31,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 12:58:48 30,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:58:59 30,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 12:59:00 29,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 12:59:01 31,78 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:05:04 29,98 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:05:06 31,77 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:05:06 29,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 13:05:07 31,76 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:05:28 29,90 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:05:28 31,69 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:05:29 29,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:05:30 31,68 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:05:45 29,85 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 13:05:46 31,64 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:05:46 29,84 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:05:47 31,63 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:06:01 29,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:06:01 29,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:06:01 31,57 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 13:06:21 29,75 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:06:21 29,74 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:06:22 31,52 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:06:30 29,70 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:06:31 29,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:06:31 31,47 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:06:54 29,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:06:55 29,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 13:06:58 31,25 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:07:10 29,40 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:07:11 29,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:07:11 31,16 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:07:12 31,15 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:07:24 29,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 13:07:25 28,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:07:26 30,72 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:08:20 28,90 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:08:21 30,63 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:08:21 28,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:08:22 30,62 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:09:28 26,25 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 421 de 622

05/05/2022 - 13:09:29 27,82 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:09:29 26,24 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:09:30 27,81 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:10:10 26,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:10:10 27,56 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:10:11 25,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 13:10:12 27,54 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:10:55 20,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:10:55 21,20 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:10:57 19,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:10:58 21,18 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:11:18 19,20 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 423 de 622

05/05/2022 - 13:11:18 19,19 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:11:31 19,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:11:31 18,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:11:38 17,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:11:55 14,28 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:12:08 14,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:12:26 22,60 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:12:40 14,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 13:13:00 21,82 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:15:23 13,99 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:16:56 13,90 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:22:07 13,70 (lance oculto) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

0119 - LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE 15 A 20 W BRANCA - 127/220V SOQUETE E-27
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 11:27:29 17,30 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

03/05/2022 - 08:25:37 17,86 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 17,86 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:17 17,83 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:13:17 17,86 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:28 17,86 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 19:16:34 20,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:22:18 17,86 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:05:08 17,29 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:05:23 17,10 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:09:39 15,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:09:40 15,90 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:10:16 14,99 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:10:18 15,88 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 13:12:07 13,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:12:08 14,31 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:12:17 11,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:12:19 13,49 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:12:31 12,50 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 13:12:51 11,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:13:00 12,08 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:15:26 10,99 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:16:17 9,35 (lance oculto) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:18:39 8,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:18:54 11,80 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:19:30 8,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0120 - LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE 30 W BRANCA - 127/220V SOQUETE E-27
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 08:28:07 35,67 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 15:09:31 35,67 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:17 35,65 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:13:30 35,67 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 16:55:34 35,67 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 19:17:13 39,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:22:32 35,67 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:05:11 35,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:09:49 29,93 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:09:51 31,72 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:12:14 27,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:12:16 28,62 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:12:41 26,97 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 430 de 622

05/05/2022 - 13:12:43 28,58 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:13:00 26,93 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:13:00 26,98 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:13:01 28,54 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 13:14:26 24,97 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:14:40 19,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:16:08 15,55 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:16:30 24,90 (lance oculto) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:16:42 26,60 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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03/05/2022 - 08:28:50 78,61 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 78,61 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:18 78,59 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:34 78,61 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:23:43 78,61 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:17:33 82,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:22:59 78,61 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 13:16:12 61,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:16:13 65,19 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:24:25 60,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:24:26 63,60 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:24:43 59,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:24:43 63,49 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 13:27:38 59,80 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:27:39 63,38 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:30:37 78,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:30:45 59,81 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:31:24 59,79 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:31:25 63,37 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:31:54 58,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:31:56 61,48 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:39:10 57,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 13:39:10 60,42 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 13:40:36 55,03 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:40:50 40,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:41:00 37,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:41:34 45,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:43:01 49,96 (lance oculto) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

0122 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 SUPER BRANCA 20W
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 08:48:14 16,33 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 16,33 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 18:24:05 16,33 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:17:51 18,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:16:22 14,18 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:24:34 14,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:24:47 13,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 438 de 622

05/05/2022 - 13:29:11 13,80 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:32:12 13,79 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:33:20 13,76 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:37:27 11,43 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:37:29 13,41 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:37:36 11,16 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:37:50 9,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0123 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 SUPER BRANCA 40W
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 08:49:35 20,91 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 20,91 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 18:24:32 20,91 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:18:07 23,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:23:52 20,91 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:16:32 17,33 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:24:44 17,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:24:51 16,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:29:22 16,80 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 13:30:54 16,81 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:32:36 16,40 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:33:28 16,30 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:39:43 13,50 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:40:21 14,64 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:40:42 12,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 13:41:14 11,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0124 - LÂMPADA DE LED COM BULBO 12W BRANCA TEMP DA COR 6000K 1260LM SOQUETE - E27 BIVOLT
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 11:27:29 15,60 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

03/05/2022 - 08:50:57 15,95 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 15,95 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:34 15,95 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:31 15,95 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 18:24:58 15,95 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:18:29 16,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:24:03 15,95 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:15:39 15,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:16:28 15,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:16:30 15,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:16:40 12,15 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:16:41 12,14 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:17:07 12,10 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:17:08 12,09 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:17:27 12,05 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:17:29 12,04 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:18:43 12,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 13:18:44 11,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:19:35 11,98 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:19:36 11,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:20:06 11,96 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:20:06 11,95 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:21:29 11,90 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:21:30 11,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:22:24 11,85 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:22:24 11,84 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:22:57 11,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:22:58 11,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:23:23 11,78 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:23:24 11,77 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:23:40 11,76 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 13:23:42 11,75 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:23:57 11,74 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:23:58 11,73 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:24:31 11,72 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:24:33 11,71 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:24:47 11,70 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:24:48 11,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:24:53 11,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:24:53 10,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:24:56 11,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:06 10,98 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:25:07 10,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:25:22 10,95 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 13:25:23 10,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:26:00 10,90 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:26:01 10,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:26:22 10,87 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:26:23 10,86 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:26:50 10,85 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:26:51 10,84 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:27:09 10,82 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:27:10 10,81 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:27:28 10,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:27:29 10,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:27:48 10,78 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:27:49 10,77 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:28:10 10,70 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 13:28:11 10,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:28:25 10,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:28:38 9,99 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:29:40 11,17 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:31:07 10,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:33:27 7,98 (lance oculto) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:33:53 10,08 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41
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05/05/2022 - 13:33:55 9,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:34:17 7,18 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0125 - LÂMPADA DE LED COM BULBO 30W BRANCA TEMP DA COR 6000K SOQUETE - E27 BIVOLT
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 11:27:29 42,60 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

03/05/2022 - 08:51:28 42,84 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 42,84 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:18 42,82 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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04/05/2022 - 16:55:35 42,84 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 17:15:31 42,84 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

04/05/2022 - 18:25:24 42,84 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:18:50 45,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:24:16 42,84 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:15:41 42,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:16:37 42,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:16:38 42,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades
(informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, Os
atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do
edital 12/05/2022 11:17:41

05/05/2022 - 13:16:51 34,13 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:17:11 34,10 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:25:01 34,09 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:25:04 33,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:25:15 33,40 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:29:48 33,30 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:29:56 33,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:31:01 32,35 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:31:16 30,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:31:17 32,36 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 13:31:22 30,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:38:25 24,50 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:39:21 24,13 (lance oculto) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 13:40:54 30,80 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0126 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3"
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:03:26 10,05 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 16:55:36 10,05 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 18:26:19 10,05 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:57:38

04/05/2022 - 19:20:04 12,40 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:17:06 9,30 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:04 9,20 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:29:58 9,10 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:57:38

05/05/2022 - 13:31:00 8,42 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:36:46 7,03 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:57:38

05/05/2022 - 13:39:00 5,84 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0127 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3/4"
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:04:19 2,43 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 452 de 622

04/05/2022 - 15:09:31 2,43 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:36 2,43 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:26:38 2,43 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:19:58 3,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:17:15 2,33 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:09 2,32 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:16 2,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:30:05 2,10 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:31:01 1,13 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 13:38:13 0,90 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:38:17 1,75 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:39:18 1,70 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:40:25 0,78 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0128 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1"
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:02:58 2,97 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 2,97 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:25 2,97 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:26:59 2,97 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:20:28 3,70 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:17:25 2,78 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:25:13 2,77 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:25 2,70 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:30:11 2,60 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:31:01 2,33 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:41:40 1,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:41:44 2,08 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:42:07 2,19 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0129 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/2"
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:01:52 5,80 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 15:09:31 5,80 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:30 5,80 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:27:20 5,80 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:20:47 6,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:17:37 4,65 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:21 4,64 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:35 4,30 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:30:27 4,29 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:31:01 4,21 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 13:34:05 4,06 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:34:37 2,89 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:35:13 2,08 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0130 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1.1/4"
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:00:51 4,32 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 4,32 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:31 4,32 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:27:51 4,32 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:21:08 4,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:17:46 3,68 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:24 3,67 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:25:45 3,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:30:35 3,19 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:31:00 2,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:32:24 3,02 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:34:56 2,14 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:34:58 1,34 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:35:01 2,49 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0131 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2 1/2"
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:05:48 8,77 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 16:55:25 8,77 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:32:50 8,77 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:57:57

04/05/2022 - 19:21:52 8,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:27 8,76 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:34:48 8,75 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:35:14 8,70 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:57:57

05/05/2022 - 13:36:36 8,29 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:37:59 8,28 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:57:57

05/05/2022 - 13:38:00 7,72 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:46:40 6,31 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:46:52 6,14 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:57:57

0132 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2"
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:07:06 7,75 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 7,75 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:26 7,75 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:33:14 7,75 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:58:15

04/05/2022 - 19:22:09 9,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:30 7,74 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:26:00 7,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:35:00 6,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:35:22 6,98 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:58:15

05/05/2022 - 13:36:54 6,48 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:38:09 6,47 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:58:15

05/05/2022 - 13:38:10 5,81 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:39:39 5,43 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:58:15

05/05/2022 - 13:41:48 2,92 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0133 - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 4 PONTAS DE 01 DESCIDA
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:13:58 180,25 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 15:09:31 180,25 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:26 150,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:33:34 180,25 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:22:31 210,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:25:13 180,25 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:23:16 157,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:34 149,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:26:09 140,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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05/05/2022 - 13:35:32 139,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:36:58 140,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:37:00 139,88 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:38:20 139,87 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:38:21 139,08 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:47:27 126,17 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 13:50:16 97,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:51:25 129,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0134 - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 4 PONTAS DE 02 DESCIDA
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:15:03 283,84 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 283,84 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:36 240,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:33:51 283,84 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:22:53 325,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:25:30 283,84 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:23:33 244,13 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:25:39 239,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:26:18 229,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:35:45 228,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:37:01 228,60 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:37:09 229,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:38:38 198,69 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 13:38:44 150,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:39:07 219,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:39:08 175,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:41:07 70,92 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0135 - PARA-RAIO TIPO TRIPÉ
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:18:47 732,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 16:55:25 500,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:34:12 732,50 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:23:28 980,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:25:43 732,50 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:23:48 735,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:42 499,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:35:59 512,75 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:37:01 498,69 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:37:19 498,71 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 13:40:25 350,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 13:42:53 70,76 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0136 - PLACA CEGA 4 X 2 “ COR BRANCA
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:22:02 3,09 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 16:55:31 3,09 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:34:33 3,09 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:24:07 3,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:45 2,99 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:34:26 2,98 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:36:10 2,97 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 13:37:01 2,06 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:38:48 1,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:38:54 2,16 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:40:39 1,80 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0137 - PLACA CEGA 4 X 4 “- COR BRANCA
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:22:53 4,76 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 4,76 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:37 4,76 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:34:49 4,76 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:58:39

04/05/2022 - 19:24:27 4,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:25:49 4,75 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 13:26:39 4,13 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:34:13 4,12 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:36:16 4,11 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:58:39

05/05/2022 - 13:37:00 4,06 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:44:46 3,33 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:58:39

05/05/2022 - 13:47:16 3,47 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

0138 - PLUG PINO DE TOMADA 2P+T 10A RETO (TOMADA MACHO) - PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR
14136.
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:25:06 6,08 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 6,08 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:38 6,08 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 18:35:13 6,08 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:24:51 7,30 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:26:50 6,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:34:03 5,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:36:21 5,98 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 13:37:00 5,44 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 13:40:27 5,18 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:40:31 3,30 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 13:41:13 4,25 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 13:42:15 3,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 13:42:25 4,36 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0139 - PLUG PINO DE TOMADA 2P+T 20A RETO (TOMADA MACHO) - PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR
14136.
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:27:07 9,98 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 9,98 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:38 9,98 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:35:28 9,98 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:25:18 9,95 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:26:11 9,98 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:12:45 9,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:17:52 9,89 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:21:21 9,80 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:22:04 9,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:23:20 8,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:23:55 8,58 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:24:17 8,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:24:18 7,85 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:24:58 7,84 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:25:00 7,65 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:26:03 7,46 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:26:45 7,33 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:28:36 5,90 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:30:06 6,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:30:07 6,97 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:31:22 5,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:33:02 3,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:35:12 3,90 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:35:30 6,36 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0140 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC PARA 03 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:28:24 24,06 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 16:55:38 24,06 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 18:35:45 24,06 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:25:39 25,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:12:49 24,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:18:12 23,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:29 23,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:22:07 22,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:23:29 22,49 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:00 22,60 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:25:07 22,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:26:11 21,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:30:13 21,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:31:27 20,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:32:45 20,80 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:34:05 14,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:34:35 17,75 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:35:26 16,84 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:37:03 22,32 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0141 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC PARA 06 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:29:30 46,58 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 46,58 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:32 42,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:40:05 46,58 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 19:26:30 47,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:12:53 42,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:13:39 39,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:38 39,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:22:10 38,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:22:24 38,49 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:30 38,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:25:01 37,62 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:25:30 37,50 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:25:31 36,65 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:31:31 36,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:31:32 35,71 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:32:01 32,60 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:32:22 33,37 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:32:49 2,70 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:34:06 34,24 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:34:45 27,20 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0142 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PVC PARA 08 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:30:06 51,95 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 51,95 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:38 45,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:40:20 51,95 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:26:50 59,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:13:01 44,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:13:50 44,33 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:43 44,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:22:13 43,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:23:58 39,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:35 38,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:25:00 37,31 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:25:37 37,20 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:25:37 37,11 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:27:15 29,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:27:37 36,36 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:29:39 27,20 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:30:59 88,57 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 88,57 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:39 80,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:40:43 88,57 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:27:11 89,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:26:43 88,57 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:13:07 79,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:14:00 78,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:50 78,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 15:22:18 77,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:23:52 77,40 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:12 77,41 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:24:42 77,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:47 75,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:25:00 74,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:25:44 74,60 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:25:45 74,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:31:38 74,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:31:39 74,00 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:32:16 61,99 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:33:00 63,26 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:34:16 57,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:34:21 69,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:34:28 55,29 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:35:06 58,52 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0144 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC PARA 03 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:31:25 32,65 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 32,65 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 16:55:39 32,65 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:41:10 32,65 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:58:55

04/05/2022 - 19:27:32 32,80 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:13:10 32,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:14:13 32,59 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:22:02 32,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:58:55

05/05/2022 - 15:22:21 31,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:00 31,40 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:45 31,20 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:58 31,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:25:00 30,55 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:26:27 22,85 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:58:55

05/05/2022 - 15:26:41 24,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:26:46 23,28 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:28:29 25,12 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:29:03 28,29 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0145 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC PARA 06 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:31:57 53,05 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 53,05 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:39 50,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:41:32 53,05 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:27:52 53,20 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:13:14 49,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:14:31 48,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:22:09 48,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:22:24 47,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:11 47,40 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:51 47,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:25:00 46,39 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:25:07 45,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:25:20 44,36 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:28:56 37,80 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:29:21 37,13 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:29:24 35,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:29:55 35,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:31:41 33,68 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0146 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC PARA 08 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:32:25 58,42 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 58,42 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:50 55,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:41:46 58,42 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:28:15 65,40 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:27:49 58,42 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:13:17 54,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:14:38 53,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:22:15 53,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:22:27 52,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:19 52,40 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:25 52,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:24:56 52,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:25:00 51,71 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:25:17 50,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:25:20 49,19 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:26:18 49,20 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:30:18 46,43 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:30:28 40,89 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:30:30 39,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:30:38 32,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:32:52 33,68 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0147 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC PARA 12 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:32:57 93,24 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 15:09:31 93,24 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:50 90,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:42:02 93,24 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:28:54 96,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:28:02 93,24 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:13:22 89,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:14:48 89,89 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:22:23 89,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:22:31 88,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:24:29 88,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:24:30 87,90 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:25:00 87,28 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:25:01 87,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:25:26 85,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:25:27 84,49 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:27:43 68,30 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:27:49 65,27 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 15:27:52 52,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:28:09 68,17 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:29:25 66,52 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:29:44 57,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0148 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 3F+N+T – PADRÃO
UNIVERSAL PADRÃO DIN
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:33:33 171,63 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 171,63 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:49 170,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 18:42:23 171,63 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:59:06

04/05/2022 - 19:29:20 175,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:28:21 171,63 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:13:26 169,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:15:00 168,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:22:33 168,22 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:59:06

05/05/2022 - 15:22:35 165,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:24:35 165,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:24:42 164,90 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:25:00 163,92 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:26:01 163,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:26:34 163,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:26:45 162,92 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:31:21 100,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:31:29 120,14 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:59:06

05/05/2022 - 15:31:29 124,25 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:33:53 144,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:34:36 139,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0149 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 3F+N+T –
PADRÃO UNIVERSAL PADRÃO DIN
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:34:59 246,97 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 16:55:50 230,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:42:45 246,97 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:29:40 232,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:28:38 246,97 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:13:40 229,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:15:13 228,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:02 228,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:39 227,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:22:41 227,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:24:23 226,08 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:24:41 226,09 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:24:52 226,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:24:53 225,26 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:26:41 225,27 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:31:45 220,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:31:46 219,42 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:33:33 164,75 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:33:50 150,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:34:58 170,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:35:06 172,88 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 496 de 622

05/05/2022 - 15:35:28 96,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0150 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 18 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 3F+N+T –
PADRÃO UNIVERSAL PADRÃO DIN
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:38:42 284,63 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 16:55:24 270,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:43:07 284,63 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:30:06 268,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:28:56 284,63 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:13:47 268,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:15:26 268,59 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:06 268,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:48 267,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:22:50 267,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:24:49 267,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:25:01 266,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:25:03 266,90 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:26:47 266,52 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:30:46 209,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:31:06 190,92 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:31:33 180,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:31:48 199,24 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:33:30 120,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0151 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 3F+N+T –
PADRÃO UNIVERSAL PADRÃO DIN
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:41:18 346,20 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 16:55:24 300,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:48:00 346,20 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:30:31 334,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:29:50 346,20 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:13:51 299,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:15:41 289,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:11 289,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:23:20 288,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:25:01 287,45 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:25:15 287,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:25:16 287,46 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 15:25:22 286,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:26:56 242,34 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:27:06 200,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:27:15 237,80 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:28:12 209,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:29:46 168,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0152 - REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE
DE 20W, BIVOLT REFERÊNCIA OSRAM/PHILIPS OU SIMPLES
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:48:22 37,39 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 37,39 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:24 37,39 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 18:48:17 37,39 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:59:24

04/05/2022 - 19:31:20 41,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 22:21:22 37,39 (proposta) 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio
e servico de equipamentos eletricos ltda
- ME

Válido

05/05/2022 - 15:13:56 37,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:15:55 37,29 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:29 37,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:23:27 36,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:59:24

05/05/2022 - 15:25:01 35,65 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:25:26 35,55 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:25:26 34,72 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:26:04 32,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:26:45 31,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:30:32 27,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:30:42 29,11 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:30:53 26,17 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 16:59:24

05/05/2022 - 15:32:43 28,80 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0153 - REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE
DE 40W, BIVOLT REFERÊNCIA OSRAM/PHILIPS OU SIMPLES
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:48:08 42,31 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 42,31 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:18 42,31 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:24 42,31 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 18:48:32 42,31 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:31:39 44,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 22:21:03 42,31 (proposta) 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio
e servico de equipamentos eletricos ltda
- ME

Válido

05/05/2022 - 08:31:55 42,31 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:13:59 42,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:16:09 42,29 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:33 42,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:23:37 41,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:25:01 40,21 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:25:22 40,22 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:27:28 24,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:27:36 31,90 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:28:15 29,62 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:29:04 29,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:29:16 31,20 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:30:11 32,88 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0154 - REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE
DE 20W
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:49:30 38,73 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 38,73 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:24 38,73 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:48:49 38,73 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:31:58 42,60 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 22:22:10 38,73 (proposta) 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio
e servico de equipamentos eletricos ltda
- ME

Válido

05/05/2022 - 08:32:09 38,73 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 15:14:02 38,70 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:16:23 38,69 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:41 38,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:23:43 37,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:25:26 37,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:26:29 35,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:26:46 34,80 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:31:54 34,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:31:56 34,30 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:34:32 24,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:34:37 27,11 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:35:44 27,50 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:35:47 21,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:36:51 28,80 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0155 - REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO BAIXO FATOR DE POTÊNCIA DE PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE
DE 40W
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:50:20 42,83 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 42,83 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 15:54:18 42,83 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:50 42,83 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:49:04 42,83 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:32:17 47,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 22:22:34 42,83 (proposta) 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio
e servico de equipamentos eletricos ltda
- ME

Válido

05/05/2022 - 08:32:23 42,83 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:14:05 42,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:16:34 42,79 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:44 42,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:23:55 41,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:25:31 41,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:26:45 40,92 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:26:51 37,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:26:53 42,78 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 15:27:05 36,65 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:31:58 36,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:31:59 36,27 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:35:56 32,88 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:36:27 26,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:37:09 31,20 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0156 - REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 30 W - LUZ BRANCA, 3000K, 2100LM, IP 65-BIVOLT.
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 11:27:29 79,00 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

03/05/2022 - 09:52:59 79,32 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 79,32 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:23 70,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:49:23 79,32 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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04/05/2022 - 19:32:38 85,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 22:23:20 79,32 (proposta) 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio
e servico de equipamentos eletricos ltda
- ME

Válido

05/05/2022 - 08:32:38 79,32 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:12:29 69,97 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:14:09 69,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:14:33 69,70 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:16:44 69,69 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:17:28 69,60 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:18:45 69,59 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:20:00 69,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:20:27 68,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:10 68,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:21:48 68,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:22:14 67,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:24:05 66,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:24:30 65,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 15:25:36 65,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:26:45 64,70 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:27:02 61,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:27:05 64,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:27:07 60,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:27:11 60,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:27:29 59,76 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:27:45 59,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:27:49 58,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:29:53 38,07 (lance oculto) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 15:30:46 33,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:31:08 35,77 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0157 - REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 50 W - LUZ BRANCA 6000K, 3500LM, IP 65-BIVOLT.
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 11:27:29 104,15 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

03/05/2022 - 09:54:33 104,32 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 104,32 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 15:54:18 104,30 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:23 100,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 18:49:40 104,32 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:33:20 96,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 22:23:58 104,32 (proposta) 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio
e servico de equipamentos eletricos ltda
- ME

Válido

05/05/2022 - 08:32:53 104,32 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:10:52 101,76 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:12:55 95,70 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 15:12:56 101,44 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:14:13 95,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:14:15 101,33 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:14:50 95,20 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:14:51 100,91 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:16:56 95,19 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:16:57 100,90 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:17:39 95,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:17:41 100,70 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:19:12 94,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:19:13 100,68 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:20:34 94,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 15:20:35 100,17 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:21:51 94,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:53 99,64 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:22:20 93,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:22:22 98,58 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:24:11 92,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 15:24:11 97,52 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:24:38 91,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:24:40 96,46 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:25:40 91,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:26:45 90,61 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:26:47 96,04 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:27:14 85,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:27:14 84,41 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:27:15 89,47 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:27:17 90,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:27:22 84,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 15:27:23 89,04 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:27:34 83,33 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:27:35 88,32 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:27:51 83,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:27:52 87,98 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:27:55 82,40 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:27:56 87,34 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:28:15 82,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:28:16 81,17 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:28:16 86,04 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:28:42 81,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:28:43 85,86 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:28:45 80,88 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:28:46 85,73 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:28:58 80,10 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:29:00 84,90 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:29:06 79,30 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:29:07 84,05 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:29:34 79,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:29:34 78,69 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:29:34 83,74 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:29:36 83,41 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:30:02 78,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:30:02 83,21 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:30:02 77,68 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:30:04 82,34 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:30:15 77,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:30:16 82,15 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:30:26 77,41 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:30:28 82,05 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 15:31:23 47,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:31:48 68,20 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:32:36 50,05 (lance oculto) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:33:37 78,90 (lance oculto) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:33:49 48,60 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0158 - REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 100 W - LUZ BRANCA 3000K, 4200LM, IP 65-BIVOLT.
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 11:27:29 195,10 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

03/05/2022 - 09:55:57 195,25 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 195,25 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 15:54:18 195,23 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

04/05/2022 - 16:55:23 180,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:49:58 195,25 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:33:40 179,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 22:25:07 195,25 (proposta) 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio
e servico de equipamentos eletricos ltda
- ME

Válido

05/05/2022 - 08:33:25 195,25 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 15:10:54 189,74 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:13:09 178,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:13:09 188,68 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:14:16 176,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:14:16 186,56 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:14:58 175,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 15:14:59 185,50 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:17:13 174,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:17:14 185,48 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:17:51 174,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:17:52 184,97 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:19:27 174,40 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:19:28 184,86 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:20:41 174,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:20:43 184,44 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:21:54 172,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:21:56 182,32 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:22:36 171,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 15:22:37 181,26 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:24:20 170,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:24:22 180,20 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:24:48 169,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:24:49 179,67 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 15:25:48 168,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:25:49 178,62 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:25:53 168,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:25:54 178,08 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:26:45 167,52 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 15:26:47 177,57 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:27:23 159,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:27:23 158,25 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:27:23 168,54 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:27:25 167,74 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 15:27:30 167,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:27:35 158,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:27:37 167,48 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:27:44 157,07 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:27:47 166,49 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:27:58 157,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:27:58 166,42 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 15:28:05 156,12 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:28:06 165,48 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:28:24 155,99 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:28:25 165,34 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:28:26 155,39 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:28:26 164,71 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:28:50 155,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 15:28:50 154,44 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:28:51 163,70 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:29:02 154,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:29:03 163,24 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:29:11 153,67 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:29:12 162,89 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:29:25 153,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:29:26 162,18 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:29:33 152,36 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:29:34 161,50 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:30:07 152,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:30:08 151,19 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:30:09 160,26 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:30:21 151,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 15:30:22 160,06 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:30:28 150,96 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:30:29 160,01 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:30:54 150,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:30:55 149,14 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:30:56 158,08 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 15:31:09 130,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:31:10 137,80 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:31:16 129,89 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:31:18 137,68 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:31:31 129,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 15:31:32 137,27 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:31:36 128,77 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:31:38 136,49 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:31:49 128,40 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:31:51 136,10 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 15:31:56 125,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:31:57 132,50 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:31:57 124,02 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:32:00 131,46 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:32:05 123,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:32:07 130,38 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06
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05/05/2022 - 15:32:10 124,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:32:14 122,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02

05/05/2022 - 15:32:16 129,85 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:32:19 121,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:32:21 128,92 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:33:29 99,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:35:20 68,75 (lance oculto) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.3 alinea c) não ora apresentado a certidão solicitada ou mesmo a
que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau
de endividamento superior de 0,64. 12/05/2022 11:34:02
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05/05/2022 - 15:35:26 98,90 (lance oculto) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Cancelado - Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo
encaminhados o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. NOTA
EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas
de “Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto
ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova de Inexistência de Débitos,
através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo
5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme
portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único 12/05/2022 15:34:06

05/05/2022 - 15:35:37 83,80 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:36:15 94,50 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0159 - REFLETOR DE LED MONOCROMÁTICO 150 W - LUZ BRANCA 5500K,1200LM,IP 66 , BIVOLT.
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:57:14 351,93 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 351,93 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:23 340,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:50:19 351,93 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:34:02 332,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

04/05/2022 - 22:25:46 351,93 (proposta) 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio
e servico de equipamentos eletricos ltda
- ME

Válido
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05/05/2022 - 08:33:46 351,93 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:22:57 330,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:24:26 329,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:27:33 305,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:32:09 304,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:33:02 304,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:33:37 260,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:34:00 259,14 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:34:05 259,99 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:34:12 259,12 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:34:21 259,08 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:35:23 259,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:35:24 258,45 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:36:02 258,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:36:05 257,41 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 545 de 622

05/05/2022 - 15:36:09 258,01 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:36:16 239,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:36:25 238,80 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:37:12 238,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:37:13 237,32 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:37:23 230,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:37:35 229,46 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:40:23 144,00 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:41:17 170,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:42:24 150,20 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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0160 - TOMADA DE EMBUTIR COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE INFORMÁTICA RJ45 - CAT5E - BRANCA
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 09:59:27 19,91 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 19,91 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:24 17,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:50:35 19,91 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:34:26 21,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:33:58 19,91 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:19:40 17,10 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:23:01 17,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:24:35 16,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:27:41 15,55 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:32:12 15,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:33:32 15,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:34:00 14,91 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:34:06 16,13 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:34:20 14,90 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:34:21 14,16 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 548 de 622

05/05/2022 - 15:36:10 14,15 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:36:11 13,69 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:36:18 14,17 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:37:15 13,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:37:16 12,74 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:42:09 13,94 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:42:47 11,20 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:44:31 11,64 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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03/05/2022 - 10:05:45 28,63 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 28,63 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:22 25,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:54:53 28,63 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:34:51 29,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:34:31 28,63 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:19:52 24,99 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:23:07 24,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:27:14 24,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 15:27:57 24,26 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:32:17 23,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:33:15 23,20 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:33:54 23,10 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:34:00 22,64 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:34:51 21,00 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:34:52 20,15 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:36:27 20,14 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 15:36:28 19,72 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 15:37:18 19,70 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:38:08 19,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:38:35 20,04 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 15:40:27 11,68 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0162 - TOMADA DE EMBUTIR COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE TELEFONE RJ11- BRANCA
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 10:01:43 16,02 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 16,02 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:22 15,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 18:55:12 16,02 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:35:10 18,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:48:30 14,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:49:01 13,58 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:49:45 13,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:01:27 13,40 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:02:38 13,03 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 16:09:48 12,85 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:10:17 11,21 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 16:10:27 8,78 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 16:11:34 10,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:12:23 6,40 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0163 - TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T 10 A BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 10:05:52 14,69 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 14,69 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:22 13,85 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:55:29 14,69 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:35:49 15,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:35:20 14,69 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:48:39 12,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:49:11 11,33 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:49:49 11,30 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:01:40 11,10 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:02:56 11,11 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05
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05/05/2022 - 16:03:01 10,61 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 16:12:30 10,28 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:12:31 6,10 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:14:50 7,40 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0164 - TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T 20 A BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 10:06:10 15,68 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 15,68 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:22 14,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:55:51 15,68 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:36:06 16,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 08:35:35 15,68 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:48:47 12,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:49:18 12,08 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:49:55 11,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:01:47 11,70 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:03:00 10,92 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 16:03:01 11,71 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 16:10:14 10,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 16:10:30 10,97 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:10:43 5,41 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 16:12:35 8,04 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 16:12:47 6,20 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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0165 - TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 2P+T 10 A BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 10:08:00 9,29 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:31 9,29 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:51 7,89 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:56:11 9,29 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:36:25 10,75 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:48:57 7,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:49:26 8,06 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:49:59 6,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:01:54 6,80 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:03:01 5,85 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 16:06:32 6,50 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:07:26 3,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:08:58 1,60 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 16:09:32 3,63 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0166 - TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 2P+T 20 A BRANCA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 10:07:49 10,18 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:32 10,18 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:51 7,89 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:56:27 10,18 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:36:43 11,25 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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05/05/2022 - 15:49:13 7,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:49:37 8,44 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:50:04 6,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:02:13 7,13 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:03:01 5,96 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 16:13:20 4,40 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:14:23 5,20 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 16:14:52 3,70 (lance oculto) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

0167 - TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA "X COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE INFORMÁTICA RJ45 - CAT6 -
BRANCA
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 10:08:33 30,82 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:32 30,82 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 16:55:23 30,82 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:56:42 30,82 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:37:03 25,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:36:15 30,82 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:49:22 25,25 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:49:49 19,43 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:50:07 19,40 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:02:24 21,52 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 16:03:01 29,83 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 16:03:11 19,41 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 16:11:39 18,38 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:11:56 18,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 16:13:51 15,60 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

0168 - TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA "X" COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE INFORMÁTICA RJ45 - CAT5E -
BRANCA
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 10:09:16 26,42 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 16:55:23 26,42 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 18:57:06 25,42 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:37:20 24,90 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:36:27 26,42 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:49:58 18,68 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:50:10 18,60 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:02:30 18,50 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:03:01 26,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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05/05/2022 - 16:03:15 18,51 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 16:13:33 18,49 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:14:02 16,20 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:14:21 16,00 (lance oculto) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

0169 - TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA "X" COMPLETA UM MODULO PARA REDE DE TELEFONE RJ11 - BRANCA
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 10:11:55 21,44 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:32 21,44 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35
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04/05/2022 - 16:55:51 20,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

04/05/2022 - 18:57:28 21,44 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:37:57 22,10 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 08:36:57 21,44 (proposta) 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 15:49:58 20,29 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

05/05/2022 - 15:50:08 16,58 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:50:14 16,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:02:45 16,40 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36
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05/05/2022 - 16:03:01 16,03 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 16:03:24 16,04 19.362.048/0001-78 - J L D Y
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.2 alínea b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida
pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
TEM ou certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade 11/05/2022 16:47:05

05/05/2022 - 16:07:40 15,08 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:08:58 10,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:08:58 15,69 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:09:49 14,28 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0170 - TUBO ESPIRAL ORGANIZADOR DE FIOS 1/2 “ PRETO , 1 METRO
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 10:13:26 6,37 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

04/05/2022 - 15:09:32 6,37 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item
10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de
abril do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir
daí perde sua validade. 12/05/2022 12:02:35

04/05/2022 - 16:55:26 5,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21
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04/05/2022 - 18:57:57 6,37 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:38:22 5,95 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:50:19 5,19 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:50:24 4,46 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:03:01 4,05 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

05/05/2022 - 16:03:01 4,50 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:14:09 3,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:14:32 4,45 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:14:33 3,20 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item
10.1.4 alínea a) apresentando grau de endividamento superior de 0,74.
O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora
apresentado de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara
por optante do simples nacional, contud0, segundo a Lei complementar
155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta
de até R$ 4,8 milhões, que não é o caso da licitante 11/05/2022
16:36:21

0171 - TUBO ESPIRAL ORGANIZADOR DE FIOS 3/4 “ PRETO, 1 METRO
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 10:14:09 8,75 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido
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04/05/2022 - 18:58:42 8,75 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

04/05/2022 - 19:38:47 7,95 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 15:56:22 5,96 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

05/05/2022 - 16:05:18 6,12 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a)
“Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa
situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes
índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a
1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE
= Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO
SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 11/05/2022 17:02:36

05/05/2022 - 16:14:59 4,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA & CONSTRUCAO EIRELI

Válido

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
10:26

Higor Oliveira Silva 7122005 SEGUP 17/12/2016 - RG

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
10:26

Higor Oliveira Silva 00401294200 - - - CPF

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
10:26

Higor Oliveira Silva 24051297000182 RECEITA
FEDERAL

26/01/2016 - CNPJ

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
10:44

Higor Oliveira Silva 04181009246116 FORUM 18/04/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
10:51

Higor Oliveira Silva 2022041001231775333411 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

10/04/2022 09/05/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
10:54

Higor Oliveira Silva 24051297000182 MTE 25/04/2022 24/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
11:06

Higor Oliveira Silva 01415 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VISEU

06/01/2022 31/12/2022 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
11:17

Higor Oliveira Silva - - 20/01/2016 - Contrato Social

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
11:19

Higor Oliveira Silva - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VISEU

18/04/2022 17/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais
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HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
11:21

Higor Oliveira Silva - MINISTERIO DA
FAZENDA

22/12/2021 20/06/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
11:22

Higor Oliveira Silva - MINISTERIO DA
FAZENDA

22/12/2021 20/06/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
11:23

Higor Oliveira Silva - MTE 25/04/2022 24/06/2022 Prova de Inexistência
de Débitos, através da
CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA,
conforme artigo
5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do
MTE

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
11:25

Higor Oliveira Silva - HIGOR TUDO
CASA

14/04/2022 31/12/2022 Declaração de
inexistência de fato
impeditivo de sua
habilitação, assim como
declarar ocorrências
supervenientes,
assinadas por sócio,
dirigente, proprietário ou
procurador da licitante,
com o nº. da identidade
do declarante

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

26/04/2022 -
11:26

Higor Oliveira Silva - HIGOR TUDO
CASA

14/04/2022 31/12/2022 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

29/04/2022 -
15:41

Higor Oliveira Silva 24051297000182 HIGOR TUDO
CASA

14/04/2022 31/12/2022 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

29/04/2022 -
17:07

Higor Oliveira Silva 7 JUCEPA 27/04/2022 31/12/2022 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

02/05/2022 -
12:18

Higor Oliveira Silva - SEFA 02/05/2022 01/08/2022 Certidão Simplificada da
Junta Comercial do
Estado da sede da
licitante, juntamente
com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos
averbados com validade
máximo de 60
(Sessenta) dias, a
contar da data da sua
emissão

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

02/05/2022 -
12:24

Higor Oliveira Silva 702021081209263 SEFA 06/12/2202 04/06/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

04/05/2022 -
16:23

Higor Oliveira Silva 24051297000182 HIGOR TUDO
CASA

01/04/2022 05/05/2022 DEMAIS
DOCUMENTOS
SOLICITADOS NO
EDITAL

HIGOR TUDO
CASA &
CONSTRUCAO
EIRELI

04/05/2022 -
16:24

Higor Oliveira Silva - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VISEU

18/04/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:01

TASSIA COSTA
DA SILVA

5033459 PC/PA 30/06/2005 - RG

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:03

TASSIA COSTA
DA SILVA

84460300206 - - - CPF

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:05

TASSIA COSTA
DA SILVA

03230897000138 RECEITA
FEDERAL

25/03/2005 - CNPJ

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:08

TASSIA COSTA
DA SILVA

04261009266413 PODER
JUDICIARIO -
FORUM

26/04/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:11

TASSIA COSTA
DA SILVA

702022080416703-1 SEFA/PA 02/05/2022 29/10/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:12

TASSIA COSTA
DA SILVA

2022043000492678408091 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

02/05/2022 29/05/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:14

TASSIA COSTA
DA SILVA

13725743/2022 JUSTICA DO
TRABALHO

02/05/2022 29/10/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas
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T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:17

TASSIA COSTA
DA SILVA

DECLARACAO
INFRAESTRUTURA

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 04/07/2022 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:21

TASSIA COSTA
DA SILVA

ALVARA DE
FUNCIONAMENTO

SECRETARIA DE
FINANCAS
CAPANEMA
PARÁ

26/04/2022 31/12/2022 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:21

TASSIA COSTA
DA SILVA

- - 15/04/2020 - Contrato Social

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:23

TASSIA COSTA
DA SILVA

- SECRETARIA DE
FINANCAS
CAPANEMA
PARÁ

03/05/2022 01/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:25

TASSIA COSTA
DA SILVA

- RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

02/05/2022 29/10/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:28

TASSIA COSTA
DA SILVA

- JUCEPA 25/04/2022 24/06/2022 Certidão Simplificada da
Junta Comercial do
Estado da sede da
licitante, juntamente
com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos
averbados com validade
máximo de 60
(Sessenta) dias, a
contar da data da sua
emissão

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:31

TASSIA COSTA
DA SILVA

- MTE 02/05/2022 01/07/2022 Prova de Inexistência
de Débitos, através da
CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA,
conforme artigo
5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do
MTE

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:37

TASSIA COSTA
DA SILVA

- CERTIDOES
FISCAIS E
TRABALHISTA

04/05/2022 03/07/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:40

TASSIA COSTA
DA SILVA

20000772306 JUCEPA/PA 03/05/2022 30/04/2023 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:49

TASSIA COSTA
DA SILVA

- ATESTADO
CAPACIDADE
TECNICA

04/05/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:52

TASSIA COSTA
DA SILVA

- DECLARAÇÃO 04/05/2022 03/07/2022 Declaração de
inexistência de fato
impeditivo de sua
habilitação, assim como
declarar ocorrências
supervenientes,
assinadas por sócio,
dirigente, proprietário ou
procurador da licitante,
com o nº. da identidade
do declarante

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
17:52

TASSIA COSTA
DA SILVA

- DECLARACAO 04/05/2022 03/07/2022 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

T COSTA DA
SILVA EIRELI

04/05/2022 -
18:01

TASSIA COSTA
DA SILVA

DEMAIS DOCUMENTOAS DEMAIS
DOCUMENTOS

04/05/2022 03/07/2022 DEMAIS
DOCUMENTOS
SOLICITADOS NO
EDITAL

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

05/05/2022 -
08:48

Danilo Duarte de
Moura

001 D.DURTE DE
MOURA EIRELI

05/05/2022 04/08/2022 DEMAIS
DOCUMENTOS
SOLICITADOS NO
EDITAL

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

11/05/2022 - 16:52:51 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0071 - DISJUNTOR MONOPOLAR 10A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A.
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Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

11/05/2022 - 16:54:48 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0075 - DISJUNTOR MONOPOLAR 40A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 40A.

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

11/05/2022 - 16:55:56 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0094 - DISJUNTOR TRIPOLAR 15A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 15A.

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

11/05/2022 - 16:56:10 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0098 - DISJUNTOR TRIPOLAR 60A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 60A.

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

11/05/2022 - 16:56:24 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0099 - DISJUNTOR TRIPOLAR 70A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM
RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 70A.

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

11/05/2022 - 16:57:09 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0116 - HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO, CAMADA DE
ALTA DENSIDADE 3MX5/8"

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

11/05/2022 - 16:57:38 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0126 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 3"

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

11/05/2022 - 16:57:57 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0131 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2 1/2"

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

11/05/2022 - 16:58:15 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0132 - LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 2"

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

11/05/2022 - 16:58:39 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0137 - PLACA CEGA 4 X 4 “- COR BRANCA

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
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11/05/2022 - 16:58:55 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0144 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC PARA 03
DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

11/05/2022 - 16:59:06 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0148 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE EMBUTIR PARA 24
DISJUNTORES COM BARRAMENTO 3F+N+T – PADRÃO UNIVERSAL PADRÃO
DIN

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

11/05/2022 - 16:59:24 D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

34.036.580/0001-99 Item 0152 - REATOR ELETRÔNICO ALTO RENDIMENTO BAIXO FATOR DE
POTÊNCIA DE PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W, BIVOLT
REFERÊNCIA OSRAM/PHILIPS OU SIMPLES

Desclassificação: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos
seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

12/05/2022 - 14:45:15 HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-82 Item 0003 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE (2,5X200MM)
BRANCA - PCT COM 100 UNID.

Desclassificação: Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de pacote

12/05/2022 - 14:45:37 HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-82 Item 0004 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE (2,5 X 100MM)
BRANCA - PCT COM 100 UNID.

Desclassificação: Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de pacote

12/05/2022 - 14:45:54 HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-82 Item 0005 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE (4,8 X 280 MM)
PRETA - PCT COM 100 UNID.

Desclassificação: Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de pacote

12/05/2022 - 14:46:16 HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-82 Item 0006 - ABRAÇADEIRA DE NYLON T 50 R AUTOTRAVANTE (4,6 X200MM)
PRETA - PCT COM 100 UNID. -

Desclassificação: Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de pacote

12/05/2022 - 14:46:49 HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-82 Item 0015 - CABO FLEXÍVEL 1X1,5mm 750V - NBR NM 247-3, CONDUTOR:
COBRE CAPA: COMPOSOT DE PVC COMPOSIÇÃO: COBRE e PVC.

Desclassificação: Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de mercado

12/05/2022 - 15:20:43 HIGOR TUDO CASA &
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-82 Item 0037 - CONJUGADO DE EMBUTIR INTERRUPTOR SIMPLES DUAS
TECLAS E TOMADA SIMPLES 2P+T 10A

Desclassificação: Valor considerado inexequivel, com base no valor de mercado

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

12/05/2022 - 15:54 - - - -

0001 - ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T5 - PCT COM
100 UNID.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 573 de 622

21.254.778/0001-05 - J C P
PRADO COMERCIO EIRELI
ME

12/05/2022 - 15:45:01 ilustríssimo Sr. pregoeiro, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002,
inexistindo a hipótese da "rejeição sumária" da intenção de recurso na legislação,
apontamos como motivação da intenção de recurso, mediante a inabilitação de
nossa empresa, cujo motivação deu-se por motivos justificáveis, que serão
apontados e fundamentados na peça recursal, onde o motivo cujo foi considerado
ultrapassado o limite de empresas optantes pelo simples nacional, não foi
identificado por este pregoeiro que houve um cancelamento explicito no próprio
relatório da DRE devendo este ser subtraído do total expresso, ficando bem
abaixo do teto exigido por lei, quanto o motivo da divergência entre os balanços,
destaco que o que deve ser considerado é o do livro diário, documento oficial,
sendo apresentado como exige o edital e na forma da lei, desconsiderando o
anexo balanço consolidado, este arquivo deve ser considerado apenas por estar
acompanhado das certidões do contador que assina o balanço, outro motivo o
fator exigido limite de “GE”, este exigido pela lei 8.883/1994, `PAR` 5o A
comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva,
através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao
certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente
adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento
das obrigações decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994) . Está claramente lesando a competitividade, pois estipula limite abaixo do
comumente praticado, cujo o próprio tcu entende de maneira diferente, se faz jus a
preservação do do principio da competitividade, pedimos reconsideração dos
fatos, e que habilite nossa empresa pois estamos dentro dos parâmetros legais.
Reitero que todos fatos expostos serão fundamentos na peça recursal. Logo
pedimos provimento.

Indeferido

Justificativa: O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas.
Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros
princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento
objetivo. Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: Trata-se de principio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada”.

0002 - ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 - PCT COM
100 UNID.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

21.254.778/0001-05 - J C P
PRADO COMERCIO EIRELI
ME

12/05/2022 - 15:48:08 Apontamos como motivação da intenção de recurso a habilitação da empresa
HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI , visto que a empresa deixou de
atender a vários itens do ato convocatório, sendo estes apontados e fundamentos
da peça recursal, receita bruta superior ao teto para EPP, sendo que esta se
declara ME/EPP no sistema e nas certidões emitidas pela junta, apresentou
também a 10.1.3.c) CPMR do site GOV, e não do MTE, e 10.1.1.B) dentre outras
situações a serem destacadas na peça, diante do exposto pedimos provimento, e
inabilitação da empresa.

Indeferido

Justificativa: senhor Licitante, a empresa o qual menciona não se declara, onde fora observado em suas documentações, além do balanço patrimonial. Apresentou a certidão
certidão negativa de débitos trabalhista e a certidão conforme portaria 667/2021, a qual revogou a portaria 1421/MTE, logo a licitante não poderia ser INABILITADA

0003 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTOTRAVANTE (2,5X200MM) BRANCA - PCT
COM 100 UNID.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

21.254.778/0001-05 - J C P
PRADO COMERCIO EIRELI
ME

12/05/2022 - 15:46:40 Apontamos como motivação da intenção de recurso a habilitação da empresa T
COSTA DA SILVA EIRELI, visto que a empresa deixou de atender a vários itens
do ato convocatório, sendo estes apontados e fundamentos na peça recursal,
podemos destacar, desatendimento ao item 10.1.3.c) cujo empresa apresentou a
certidão somente do GOV, no qual se refere ao "art. 103, `PAR` 2° da Portaria
MTP nº 667 /2021", e não ao que solicita no edital "art. 5º, `PAR` único, port.
1421/2014 MTE", do MTE somente a de PCD, devendo apresentar as demais que
o site dispõe, logo este deixou de atender as exigências do ato convocatório. As
demais observações serão apontadas na peça recursal, pedimos provimento.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, a empresa o qual menciona apresentou a certidão certidão negativa de débitos trabalhista e a certidão conforme portaria 667/2021, a qual revogou
a portaria 1421/MTE, logo a licitante não poderia ser INABILITADA

Chat
Data Apelido Frase

05/05/2022 - 09:13:29 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

05/05/2022 - 09:29:24 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

05/05/2022 - 09:29:24 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
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05/05/2022 - 09:29:24 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

05/05/2022 - 09:29:24 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

05/05/2022 - 09:32:23 Pregoeiro Bom dia, pedimos aos licitantes que analisem os preços propostos na fase de lances, onde não serão aceitas
desistências após a adjudicação

05/05/2022 - 09:32:33 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 09:32:33 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 09:32:36 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 09:32:36 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 09:32:37 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 09:32:37 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 09:32:38 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 09:32:38 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 09:32:39 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 09:32:39 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 09:32:41 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 09:32:41 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 09:32:43 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 09:32:43 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 09:32:44 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 09:32:44 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 09:32:45 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 09:32:45 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 09:47:35 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 09:47:38 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 09:47:38 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 09:47:38 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 09:47:41 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 09:47:41 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 09:47:44 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 09:47:44 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 09:47:47 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 09:47:47 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 09:49:36 Sistema Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 09:54:36.

05/05/2022 - 09:49:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,44, R$
9,45, R$ 9,50

05/05/2022 - 09:50:01 Sistema Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 09:55:01.

05/05/2022 - 09:50:27 Sistema Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 09:55:27.

05/05/2022 - 09:50:27 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 09:55:27.

05/05/2022 - 09:50:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,00, R$
7,07, R$ 7,08

05/05/2022 - 09:52:13 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 09:57:13.

05/05/2022 - 09:53:52 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 09:58:52.

05/05/2022 - 09:53:58 Sistema Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 09:58:59.

05/05/2022 - 09:54:16 Sistema Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 09:59:17.

05/05/2022 - 09:54:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 05/05/2022 às 09:54:36.

05/05/2022 - 09:54:37 Sistema O item 0008 foi encerrado.

05/05/2022 - 09:55:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 05/05/2022 às 09:55:01.

05/05/2022 - 09:55:01 Sistema O item 0006 foi encerrado.

05/05/2022 - 09:55:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 05/05/2022 às 09:55:27.
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05/05/2022 - 09:55:29 Sistema O item 0003 foi encerrado.

05/05/2022 - 09:55:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 05/05/2022 às 09:55:27.

05/05/2022 - 09:55:29 Sistema O item 0007 foi encerrado.

05/05/2022 - 09:56:03 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 133,20 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

05/05/2022 - 09:56:08 Sistema Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:01:08.

05/05/2022 - 09:57:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 05/05/2022 às 09:57:13.

05/05/2022 - 09:57:14 Sistema O item 0001 foi encerrado.

05/05/2022 - 09:57:17 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:02:18.

05/05/2022 - 09:58:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 05/05/2022 às 09:58:52.

05/05/2022 - 09:58:54 Sistema O item 0005 foi encerrado.

05/05/2022 - 09:59:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 05/05/2022 às 09:58:59.

05/05/2022 - 09:59:00 Sistema O item 0010 foi encerrado.

05/05/2022 - 09:59:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 05/05/2022 às 09:59:17.

05/05/2022 - 09:59:18 Sistema O item 0009 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:01:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:01:08.

05/05/2022 - 10:01:09 Sistema O item 0004 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:02:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:02:18.

05/05/2022 - 10:02:19 Sistema O item 0002 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:16:38 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:16:38 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:16:40 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:16:40 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:16:41 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:16:41 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:16:42 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:16:42 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:16:43 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:16:43 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:16:44 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:16:44 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:16:45 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:16:45 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:16:46 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:16:46 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:16:48 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:16:48 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:16:49 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:16:49 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:31:39 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:31:42 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:31:42 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:31:42 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:31:45 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:31:45 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:31:45 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:31:48 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:31:48 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:31:51 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:34:03 Sistema Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:39:04.

05/05/2022 - 10:34:16 Sistema Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:39:16.

05/05/2022 - 10:34:27 Sistema Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:39:27.

05/05/2022 - 10:34:42 Sistema Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:39:43.

05/05/2022 - 10:35:37 Sistema Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:40:37.
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05/05/2022 - 10:37:49 Sistema Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:42:50.

05/05/2022 - 10:37:55 Sistema Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:42:55.

05/05/2022 - 10:37:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,86, R$
2,88, R$ 3,08

05/05/2022 - 10:38:06 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:38:06 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:38:07 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:38:07 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:38:08 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:38:08 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:38:09 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:38:09 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:38:09 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:38:09 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:38:10 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:38:10 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:38:11 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:38:11 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:38:12 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:38:12 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:38:14 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:38:14 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:38:15 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:38:15 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:39:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:39:04.

05/05/2022 - 10:39:05 Sistema O item 0011 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:39:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:39:16.

05/05/2022 - 10:39:17 Sistema O item 0019 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:39:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:39:27.

05/05/2022 - 10:39:29 Sistema O item 0020 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:39:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:39:43.

05/05/2022 - 10:39:44 Sistema O item 0016 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:39:56 Sistema Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:44:56.

05/05/2022 - 10:40:08 Sistema Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:45:08.

05/05/2022 - 10:40:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 12,60, R$
13,38

05/05/2022 - 10:40:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:40:37.

05/05/2022 - 10:40:38 Sistema O item 0014 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:41:14 Sistema Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:46:15.

05/05/2022 - 10:42:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:42:50.

05/05/2022 - 10:42:51 Sistema O item 0018 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:42:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:42:55.

05/05/2022 - 10:42:57 Sistema O item 0013 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:44:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:44:56.

05/05/2022 - 10:44:57 Sistema O item 0017 foi encerrado em situação de empate.

05/05/2022 - 10:45:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:45:08.

05/05/2022 - 10:45:09 Sistema O item 0012 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:46:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:46:15.

05/05/2022 - 10:46:16 Sistema O item 0015 foi encerrado.

05/05/2022 - 10:48:02 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:48:02 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:48:03 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:48:03 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:48:04 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:48:04 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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05/05/2022 - 10:48:06 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:48:06 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:48:08 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:48:08 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:48:09 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:48:09 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:53:08 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:53:08 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:53:08 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:53:11 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:53:11 Sistema O item 0025 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:53:11 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:53:11 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:53:14 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:53:14 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:53:18 Sistema O item 0030 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 10:53:45 Sistema Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 10:58:45.

05/05/2022 - 10:55:12 Sistema Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:00:12.

05/05/2022 - 10:56:18 Sistema Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:01:19.

05/05/2022 - 10:57:06 Sistema Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:02:07.

05/05/2022 - 10:57:37 Sistema Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:02:37.

05/05/2022 - 10:57:45 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:57:45 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:57:46 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:57:46 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:57:47 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:57:47 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:57:48 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:57:48 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:57:52 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:57:52 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:57:53 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:57:53 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:57:55 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:57:55 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:57:56 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:57:56 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:57:57 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 10:57:57 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 10:58:01 Sistema Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:03:01.

05/05/2022 - 10:58:04 Sistema Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:03:04.

05/05/2022 - 10:58:40 Sistema Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:03:40.

05/05/2022 - 10:58:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 05/05/2022 às 10:58:45.

05/05/2022 - 10:58:46 Sistema O item 0023 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:00:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:00:12.

05/05/2022 - 11:00:13 Sistema O item 0021 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:01:14 Sistema Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:06:15.

05/05/2022 - 11:01:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:01:19.

05/05/2022 - 11:01:20 Sistema O item 0024 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:02:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:02:07.

05/05/2022 - 11:02:08 Sistema O item 0030 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:02:23 Sistema Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:07:23.
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05/05/2022 - 11:02:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:02:37.

05/05/2022 - 11:02:38 Sistema O item 0029 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:03:02 Sistema O item 0031 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:03:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:03:01.

05/05/2022 - 11:03:02 Sistema O item 0025 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:03:05 Sistema O item 0032 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:03:05 Sistema O item 0033 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:03:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:03:04.

05/05/2022 - 11:03:05 Sistema O item 0026 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:03:08 Sistema O item 0034 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:03:08 Sistema O item 0036 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:03:11 Sistema O item 0035 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:03:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:03:40.

05/05/2022 - 11:03:41 Sistema O item 0027 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:03:53 Sistema Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:08:53.

05/05/2022 - 11:03:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,65, R$
2,69

05/05/2022 - 11:05:45 Sistema Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:10:45.

05/05/2022 - 11:06:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:06:15.

05/05/2022 - 11:06:15 Sistema O item 0022 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:07:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:07:23.

05/05/2022 - 11:07:24 Sistema O item 0028 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:08:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:08:53.

05/05/2022 - 11:08:55 Sistema O item 0034 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:08:58 Sistema Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:13:58.

05/05/2022 - 11:09:37 Sistema Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:14:37.

05/05/2022 - 11:09:58 Sistema Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:14:58.

05/05/2022 - 11:09:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,00, R$
8,75

05/05/2022 - 11:10:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:10:45.

05/05/2022 - 11:10:46 Sistema O item 0036 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:12:17 Sistema Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:17:17.

05/05/2022 - 11:12:47 Sistema O item 0037 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:12:47 Sistema O item 0038 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:12:47 Sistema O item 0039 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:12:50 Sistema O item 0040 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:12:53 Sistema O item 0041 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:12:53 Sistema O item 0042 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:12:56 Sistema O item 0043 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:12:56 Sistema O item 0044 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:12:59 Sistema O item 0045 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:13:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:13:58.

05/05/2022 - 11:13:59 Sistema O item 0033 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:14:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:14:37.

05/05/2022 - 11:14:38 Sistema O item 0031 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:14:41 Sistema Para o item 0044, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:19:42.

05/05/2022 - 11:14:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:14:58.

05/05/2022 - 11:14:59 Sistema O item 0035 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:15:48 Sistema Para o item 0038, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:20:48.

05/05/2022 - 11:16:36 Sistema Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:21:36.

05/05/2022 - 11:16:39 Sistema Para o item 0042, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:21:39.

05/05/2022 - 11:16:51 Sistema Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:21:51.
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05/05/2022 - 11:17:12 Sistema Para o item 0045, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:22:12.

05/05/2022 - 11:17:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:17:17.

05/05/2022 - 11:17:18 Sistema O item 0032 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:19:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:19:42.

05/05/2022 - 11:19:43 Sistema O item 0044 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:20:16 Sistema Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:25:16.

05/05/2022 - 11:20:37 Sistema Para o item 0043, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:25:37.

05/05/2022 - 11:20:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 10,55, R$
10,57

05/05/2022 - 11:20:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:20:48.

05/05/2022 - 11:20:49 Sistema O item 0038 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:20:52 Sistema Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:25:52.

05/05/2022 - 11:21:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:21:36.

05/05/2022 - 11:21:37 Sistema O item 0041 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:21:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:21:39.

05/05/2022 - 11:21:40 Sistema O item 0042 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:21:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:21:51.

05/05/2022 - 11:21:52 Sistema O item 0040 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:22:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:22:12.

05/05/2022 - 11:22:13 Sistema O item 0045 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:25:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:25:16.

05/05/2022 - 11:25:17 Sistema O item 0037 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:25:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:25:37.

05/05/2022 - 11:25:38 Sistema O item 0043 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:25:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:25:52.

05/05/2022 - 11:25:53 Sistema O item 0039 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:30:59 Sistema Desempate realizado para o item 0017 tem como vencedor o fornecedor com token 11

05/05/2022 - 11:30:59 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 11, 2

05/05/2022 - 11:31:01 Sistema O item 0017 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:31:16 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:31:16 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:31:17 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:31:17 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:31:18 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:31:18 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:31:18 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:31:18 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:31:19 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:31:19 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:39:55 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:39:55 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:39:56 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:39:56 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:39:57 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:39:57 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:40:13 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:40:13 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:40:14 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:40:14 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:40:15 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:40:15 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:40:15 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:40:15 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:40:16 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:40:16 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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05/05/2022 - 11:40:17 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:40:17 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:40:18 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:40:18 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0046 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0047 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:46:20 Sistema O item 0048 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:46:20 Sistema O item 0049 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:46:20 Sistema O item 0050 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:47:08 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:47:08 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:47:09 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:47:09 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:47:10 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:47:10 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:47:11 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:47:11 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:47:13 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:47:13 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:47:17 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:47:17 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:47:17 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:47:17 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:47:20 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:47:20 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:47:21 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:47:21 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:47:22 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:47:22 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:47:23 Sistema Para o item 0049, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:52:23.

05/05/2022 - 11:47:47 Sistema Para o item 0047, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:52:47.

05/05/2022 - 11:47:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,49, R$
8,50, R$ 8,51

05/05/2022 - 11:47:47 Sistema Para o item 0050, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:52:47.

05/05/2022 - 11:48:11 Sistema Para o item 0048, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:53:11.

05/05/2022 - 11:51:36 Sistema Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 11:56:36.

05/05/2022 - 11:52:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:52:23.

05/05/2022 - 11:52:24 Sistema O item 0049 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:52:36 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 13,20 para o item 0059 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

05/05/2022 - 11:52:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:52:47.

05/05/2022 - 11:52:48 Sistema O item 0047 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:52:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:52:47.

05/05/2022 - 11:52:48 Sistema O item 0050 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:53:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:53:11.

05/05/2022 - 11:53:12 Sistema O item 0048 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:54:55 Sistema O item 0051 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:54:58 Sistema O item 0052 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:54:58 Sistema O item 0053 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:55:13 Sistema O item 0054 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:55:16 Sistema O item 0055 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:55:16 Sistema O item 0056 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:55:16 Sistema O item 0057 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:55:16 Sistema O item 0058 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:55:19 Sistema O item 0059 entrou em tempo aleatório.
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05/05/2022 - 11:55:19 Sistema O item 0060 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 11:55:40 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 13,20 para o item 0059 foi aprovado pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:55:40 Sistema O item 0059 terá um novo tempo de iminencia definido devido ao cancelamento do lance.

05/05/2022 - 11:55:55 Sistema Para o item 0053, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:00:56.

05/05/2022 - 11:55:58 Sistema Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:00:58.

05/05/2022 - 11:55:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 10,59, R$
10,60, R$ 11,28

05/05/2022 - 11:56:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 05/05/2022 às 11:56:36.

05/05/2022 - 11:56:37 Sistema O item 0046 foi encerrado.

05/05/2022 - 11:56:59 Sistema Para o item 0060, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:01:59.

05/05/2022 - 11:57:05 Sistema Para o item 0059, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:02:05.

05/05/2022 - 11:57:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 18,30, R$
19,50, R$ 26,15

05/05/2022 - 11:57:26 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:57:26 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:57:27 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:57:27 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:57:28 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:57:28 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:57:30 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:57:30 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:57:31 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:57:31 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:57:32 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 11:57:32 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 11:59:23 Sistema Para o item 0054, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:04:23.

05/05/2022 - 12:00:14 Sistema Para o item 0056, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:05:15.

05/05/2022 - 12:00:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,80, R$
9,00, R$ 9,72

05/05/2022 - 12:00:21 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:00:21 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:00:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:00:56.

05/05/2022 - 12:00:57 Sistema O item 0053 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:01:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:00:58.

05/05/2022 - 12:01:00 Sistema O item 0055 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:01:18 Sistema Para o item 0052, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:06:18.

05/05/2022 - 12:02:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:01:59.

05/05/2022 - 12:02:00 Sistema O item 0060 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:02:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:02:05.

05/05/2022 - 12:02:06 Sistema O item 0059 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:02:09 Sistema O item 0061 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:02:09 Sistema O item 0062 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:02:12 Sistema O item 0063 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:02:12 Sistema O item 0064 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:02:15 Sistema O item 0065 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:02:18 Sistema O item 0066 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:02:18 Sistema O item 0067 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:02:21 Sistema O item 0068 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:02:21 Sistema O item 0069 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:02:24 Sistema O item 0070 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:03:15 Sistema Para o item 0057, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:08:15.

05/05/2022 - 12:03:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,00

05/05/2022 - 12:03:30 Sistema Para o item 0058, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:08:31.
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05/05/2022 - 12:04:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:04:23.

05/05/2022 - 12:04:24 Sistema O item 0054 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:04:43 Sistema Para o item 0051, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:09:43.

05/05/2022 - 12:04:43 Sistema Para o item 0066, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:09:43.

05/05/2022 - 12:05:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:05:15.

05/05/2022 - 12:05:16 Sistema O item 0056 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:06:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:06:18.

05/05/2022 - 12:06:19 Sistema O item 0052 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:07:01 Sistema Para o item 0063, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:12:01.

05/05/2022 - 12:07:04 Sistema Para o item 0067, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:12:05.

05/05/2022 - 12:07:22 Sistema Para o item 0068, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:12:23.

05/05/2022 - 12:08:07 Sistema Para o item 0065, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:13:07.

05/05/2022 - 12:08:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:08:15.

05/05/2022 - 12:08:17 Sistema O item 0057 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:08:29 Sistema Para o item 0070, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:13:29.

05/05/2022 - 12:08:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:08:31.

05/05/2022 - 12:08:32 Sistema O item 0058 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:09:32 Sistema Para o item 0069, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:14:32.

05/05/2022 - 12:09:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:09:43.

05/05/2022 - 12:09:44 Sistema O item 0051 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:09:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:09:43.

05/05/2022 - 12:09:44 Sistema O item 0066 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:10:26 Sistema Para o item 0061, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:15:26.

05/05/2022 - 12:10:41 Sistema Para o item 0064, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:15:41.

05/05/2022 - 12:11:05 Sistema Para o item 0062, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:16:06.

05/05/2022 - 12:11:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,30, R$
3,00

05/05/2022 - 12:12:02 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:02 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:12:01.

05/05/2022 - 12:12:03 Sistema O item 0063 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:12:04 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:04 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:05 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:05 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:12:05.

05/05/2022 - 12:12:06 Sistema O item 0067 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:12:14 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:14 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:16 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:16 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:18 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:18 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:19 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:19 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:20 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:20 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:21 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:21 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:22 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:22 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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05/05/2022 - 12:12:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:12:23.

05/05/2022 - 12:12:24 Sistema O item 0068 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:12:27 Sistema O item 0071 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:12:27 Sistema O item 0072 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:12:27 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:27 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:29 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:29 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:30 Sistema O item 0073 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:12:30 Sistema O item 0074 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:12:31 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:12:31 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:12:33 Sistema O item 0075 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:12:33 Sistema O item 0076 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:13:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:13:07.

05/05/2022 - 12:13:09 Sistema O item 0065 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:13:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:13:29.

05/05/2022 - 12:13:30 Sistema O item 0070 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:14:18 Sistema Para o item 0072, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:19:18.

05/05/2022 - 12:14:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:14:32.

05/05/2022 - 12:14:33 Sistema O item 0069 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:15:21 Sistema O item 0077 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:15:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:15:26.

05/05/2022 - 12:15:27 Sistema O item 0061 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:15:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:15:41.

05/05/2022 - 12:15:43 Sistema O item 0064 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:16:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:16:06.

05/05/2022 - 12:16:07 Sistema O item 0062 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:18:49 Sistema Para o item 0075, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:23:50.

05/05/2022 - 12:18:58 Sistema Para o item 0077, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:23:59.

05/05/2022 - 12:19:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:19:18.

05/05/2022 - 12:19:19 Sistema O item 0072 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:20:11 Sistema Para o item 0076, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:25:11.

05/05/2022 - 12:20:38 Sistema Para o item 0074, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:25:38.

05/05/2022 - 12:21:08 Sistema Para o item 0071, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:26:08.

05/05/2022 - 12:22:07 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:22:07 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:22:07 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:22:07 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:22:08 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:22:08 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:22:09 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:22:09 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:22:10 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:22:10 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:22:11 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:22:11 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:22:12 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:22:12 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:22:13 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:22:13 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:22:14 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:22:14 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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05/05/2022 - 12:22:14 Sistema Para o item 0073, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:27:14.

05/05/2022 - 12:22:15 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:22:15 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:23:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:23:50.

05/05/2022 - 12:23:51 Sistema O item 0075 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:24:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0077 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:23:59.

05/05/2022 - 12:24:00 Sistema O item 0077 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:25:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:25:11.

05/05/2022 - 12:25:12 Sistema O item 0076 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:25:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0074 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:25:38.

05/05/2022 - 12:25:39 Sistema O item 0074 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:26:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:26:08.

05/05/2022 - 12:26:09 Sistema O item 0071 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:27:03 Sistema O item 0078 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:06 Sistema O item 0079 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:06 Sistema O item 0080 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:16 Sistema O item 0081 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:16 Sistema O item 0082 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0073 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:27:14.

05/05/2022 - 12:27:16 Sistema O item 0073 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:27:19 Sistema O item 0083 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:19 Sistema O item 0084 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:22 Sistema O item 0085 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:22 Sistema O item 0086 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:22 Sistema O item 0087 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:28 Sistema O item 0088 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:31 Sistema O item 0089 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:27:31 Sistema O item 0090 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:28:01 Sistema Para o item 0086, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:33:01.

05/05/2022 - 12:28:16 Sistema Para o item 0081, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:33:16.

05/05/2022 - 12:29:25 Sistema Para o item 0087, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:34:25.

05/05/2022 - 12:30:01 Sistema Para o item 0080, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:35:01.

05/05/2022 - 12:31:17 Sistema Para o item 0089, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:36:17.

05/05/2022 - 12:31:20 Sistema Para o item 0078, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:36:22.

05/05/2022 - 12:33:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0086 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:33:01.

05/05/2022 - 12:33:02 Sistema O item 0086 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:33:05 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:33:05 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:33:06 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:33:06 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:33:07 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:33:07 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:33:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0081 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:33:16.

05/05/2022 - 12:33:17 Sistema O item 0081 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:33:29 Sistema Para o item 0090, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:38:30.

05/05/2022 - 12:33:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 38,00

05/05/2022 - 12:33:59 Sistema Para o item 0079, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:39:00.

05/05/2022 - 12:34:20 Sistema Para o item 0083, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:39:21.

05/05/2022 - 12:34:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0087 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:34:25.

05/05/2022 - 12:34:26 Sistema O item 0087 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:34:42 Sistema Para o item 0088, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:39:42.
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05/05/2022 - 12:35:03 Sistema Para o item 0084, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:40:03.

05/05/2022 - 12:35:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0080 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:35:01.

05/05/2022 - 12:35:03 Sistema O item 0080 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:35:27 Sistema Para o item 0082, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:40:27.

05/05/2022 - 12:36:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0089 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:36:17.

05/05/2022 - 12:36:18 Sistema O item 0089 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:36:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0078 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:36:22.

05/05/2022 - 12:36:24 Sistema O item 0078 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:37:00 Sistema Para o item 0085, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:42:01.

05/05/2022 - 12:37:09 Sistema O item 0091 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:37:09 Sistema O item 0092 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:37:09 Sistema O item 0093 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:37:09 Sistema O item 0094 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:37:12 Sistema O item 0095 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:37:12 Sistema O item 0096 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:37:12 Sistema O item 0097 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:37:15 Sistema O item 0098 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:37:15 Sistema O item 0099 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:37:15 Sistema O item 0100 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:38:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0090 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:38:30.

05/05/2022 - 12:38:31 Sistema O item 0090 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:39:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0079 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:39:00.

05/05/2022 - 12:39:01 Sistema O item 0079 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:39:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0083 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:39:21.

05/05/2022 - 12:39:22 Sistema O item 0083 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:39:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0088 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:39:42.

05/05/2022 - 12:39:43 Sistema O item 0088 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:40:04 Sistema Para o item 0098, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:45:04.

05/05/2022 - 12:40:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0084 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:40:03.

05/05/2022 - 12:40:04 Sistema O item 0084 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:40:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0082 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:40:27.

05/05/2022 - 12:40:28 Sistema O item 0082 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:41:52 Sistema Para o item 0099, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:46:53.

05/05/2022 - 12:42:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0085 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:42:01.

05/05/2022 - 12:42:01 Sistema O item 0085 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:42:04 Sistema Para o item 0093, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:47:05.

05/05/2022 - 12:42:20 Sistema Para o item 0096, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:47:20.

05/05/2022 - 12:42:44 Sistema Para o item 0092, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:47:44.

05/05/2022 - 12:43:29 Sistema Para o item 0095, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:48:29.

05/05/2022 - 12:43:32 Sistema Para o item 0097, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:48:32.

05/05/2022 - 12:44:59 Sistema Para o item 0100, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:50:00.

05/05/2022 - 12:45:02 Sistema Para o item 0094, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:50:03.

05/05/2022 - 12:45:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0098 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:45:04.

05/05/2022 - 12:45:05 Sistema O item 0098 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:46:54 Sistema Para o item 0091, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:51:54.

05/05/2022 - 12:46:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 37,50, R$
38,12, R$ 43,38

05/05/2022 - 12:46:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0099 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:46:53.

05/05/2022 - 12:46:54 Sistema O item 0099 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:47:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0093 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:47:05.
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05/05/2022 - 12:47:06 Sistema O item 0093 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:47:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0096 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:47:20.

05/05/2022 - 12:47:21 Sistema O item 0096 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:47:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0092 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:47:44.

05/05/2022 - 12:47:45 Sistema O item 0092 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:48:06 Sistema O item 0101 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:48:06 Sistema O item 0102 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:48:09 Sistema O item 0103 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 12:48:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0095 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:48:29.

05/05/2022 - 12:48:30 Sistema O item 0095 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:48:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0097 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:48:32.

05/05/2022 - 12:48:33 Sistema O item 0097 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:49:33 Sistema Para o item 0103, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:54:34.

05/05/2022 - 12:50:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0100 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:50:00.

05/05/2022 - 12:50:01 Sistema O item 0100 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:50:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0094 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:50:03.

05/05/2022 - 12:50:04 Sistema O item 0094 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:51:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0091 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:51:54.

05/05/2022 - 12:51:55 Sistema O item 0091 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:52:58 Sistema Para o item 0101, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:57:59.

05/05/2022 - 12:54:08 Sistema Para o item 0102, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 12:59:08.

05/05/2022 - 12:54:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0103 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:54:34.

05/05/2022 - 12:54:35 Sistema O item 0103 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:56:39 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:39 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:40 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:40 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:40 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:40 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:41 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:41 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:42 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:42 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:43 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:43 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:44 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:44 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:48 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:48 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:50 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:50 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:51 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:51 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:56 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:56 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:57 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:57 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:59 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:59 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:56:59 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:56:59 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:57:01 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:57:01 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:57:01 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:57:01 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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05/05/2022 - 12:57:02 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 12:57:02 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 12:58:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0101 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:57:59.

05/05/2022 - 12:58:00 Sistema O item 0101 foi encerrado.

05/05/2022 - 12:59:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0102 foi encerrada em 05/05/2022 às 12:59:08.

05/05/2022 - 12:59:09 Sistema O item 0102 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:11:39 Sistema O item 0104 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:11:42 Sistema O item 0105 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:11:42 Sistema O item 0106 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:11:42 Sistema O item 0107 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:11:42 Sistema O item 0108 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:11:45 Sistema O item 0109 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:11:45 Sistema O item 0110 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:11:48 Sistema O item 0111 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:11:51 Sistema O item 0112 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:11:51 Sistema O item 0113 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:11:57 Sistema O item 0114 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:11:57 Sistema O item 0115 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:12:01 Sistema O item 0116 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:12:01 Sistema O item 0117 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:12:01 Sistema O item 0118 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:12:01 Sistema O item 0119 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:12:04 Sistema O item 0120 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:12:34 Sistema Para o item 0117, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:17:34.

05/05/2022 - 13:12:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 15,78, R$
16,23, R$ 16,33

05/05/2022 - 13:12:49 Sistema Para o item 0105, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:17:49.

05/05/2022 - 13:13:10 Sistema Para o item 0112, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:18:10.

05/05/2022 - 13:13:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,00, R$
11,30, R$ 11,33

05/05/2022 - 13:13:31 Sistema Para o item 0120, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:18:31.

05/05/2022 - 13:15:35 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:15:35 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:15:36 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:15:36 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:15:37 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:15:37 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:15:38 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:15:38 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:15:39 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:15:39 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:15:40 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:15:40 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:15:41 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:15:41 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:15:43 Sistema Para o item 0119, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:20:44.

05/05/2022 - 13:15:47 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:15:47 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:15:48 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:15:48 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:15:49 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:15:49 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:15:49 Sistema Para o item 0114, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:20:50.

05/05/2022 - 13:15:49 Sistema Para o item 0115, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:20:50.
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05/05/2022 - 13:16:38 Sistema Para o item 0113, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:21:38.

05/05/2022 - 13:16:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 41,13, R$
41,80, R$ 41,85

05/05/2022 - 13:16:56 Sistema Para o item 0116, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:21:56.

05/05/2022 - 13:17:23 Sistema Para o item 0110, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:22:23.

05/05/2022 - 13:17:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0117 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:17:34.

05/05/2022 - 13:17:35 Sistema O item 0117 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:17:47 Sistema Para o item 0106, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:22:47.

05/05/2022 - 13:17:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0105 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:17:49.

05/05/2022 - 13:17:50 Sistema O item 0105 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:18:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0112 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:18:10.

05/05/2022 - 13:18:11 Sistema O item 0112 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:18:23 Sistema Para o item 0107, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:23:24.

05/05/2022 - 13:18:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 27,56, R$
28,20, R$ 28,99

05/05/2022 - 13:18:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0120 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:18:31.

05/05/2022 - 13:18:32 Sistema O item 0120 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:18:53 Sistema Para o item 0109, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:23:54.

05/05/2022 - 13:19:02 Sistema Para o item 0108, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:24:02.

05/05/2022 - 13:20:00 Sistema Para o item 0111, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:25:00.

05/05/2022 - 13:20:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0119 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:20:44.

05/05/2022 - 13:20:45 Sistema O item 0119 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:20:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0114 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:20:50.

05/05/2022 - 13:20:51 Sistema O item 0114 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:20:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0115 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:20:50.

05/05/2022 - 13:20:51 Sistema O item 0115 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:21:12 Sistema Para o item 0104, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:26:12.

05/05/2022 - 13:21:33 Sistema Para o item 0118, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:26:33.

05/05/2022 - 13:21:34 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:21:34 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:21:35 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:21:35 Sistema O item 0132 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:21:36 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:21:36 Sistema O item 0133 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:21:37 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:21:37 Sistema O item 0134 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:21:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0113 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:21:38.

05/05/2022 - 13:21:39 Sistema O item 0113 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:21:39 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:21:39 Sistema O item 0135 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:21:46 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:21:46 Sistema O item 0136 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:21:47 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:21:47 Sistema O item 0137 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:21:48 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 13:21:48 Sistema O item 0138 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 13:21:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0116 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:21:56.

05/05/2022 - 13:21:57 Sistema O item 0116 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:22:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0110 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:22:23.

05/05/2022 - 13:22:24 Sistema O item 0110 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:22:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0106 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:22:47.

05/05/2022 - 13:22:48 Sistema O item 0106 foi encerrado.
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05/05/2022 - 13:22:51 Pregoeiro a sessão será suspensa para o retorno as 15:00 horas, vale salientar que ficarei online até o fechamento dos
itens abertos para lance

05/05/2022 - 13:23:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0107 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:23:24.

05/05/2022 - 13:23:24 Sistema O item 0107 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:23:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0109 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:23:54.

05/05/2022 - 13:23:55 Sistema O item 0109 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:24:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0108 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:24:02.

05/05/2022 - 13:24:04 Sistema O item 0108 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:25:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0111 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:25:00.

05/05/2022 - 13:25:01 Sistema O item 0111 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:26:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0104 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:26:12.

05/05/2022 - 13:26:13 Sistema O item 0104 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:26:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0118 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:26:33.

05/05/2022 - 13:26:35 Sistema O item 0118 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

05/05/2022 - 13:26:35 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 13,99 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0118 até 05/05/2022 às 13:31:35.

05/05/2022 - 13:30:35 Sistema O item 0121 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:30:38 Sistema O item 0122 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:30:38 Sistema O item 0123 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:30:38 Sistema O item 0124 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:30:41 Sistema O item 0125 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:30:41 Sistema O item 0126 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:30:41 Sistema O item 0127 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:30:47 Sistema O item 0128 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:30:50 Sistema O item 0129 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:30:50 Sistema O item 0130 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:31:36 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 14,01 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0118 até 05/05/2022 às 13:36:36.

05/05/2022 - 13:31:48 Sistema Para o item 0130, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:36:48.

05/05/2022 - 13:31:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,19, R$
3,20, R$ 3,67

05/05/2022 - 13:32:03 Sistema Para o item 0129, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:37:03.

05/05/2022 - 13:32:54 Sistema Para o item 0124, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:37:55.

05/05/2022 - 13:35:49 Sistema Para o item 0126, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:40:49.

05/05/2022 - 13:36:34 Sistema O item 0131 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:36:37 Sistema O item 0132 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:36:37 Sistema O item 0133 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:36:37 Sistema O item 0134 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:36:37 Sistema Para o item 0122, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:41:37.

05/05/2022 - 13:36:37 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 14,28 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0118 até 05/05/2022 às 13:41:37.

05/05/2022 - 13:36:40 Sistema O item 0135 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:36:46 Sistema O item 0136 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:36:49 Sistema O item 0137 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:36:49 Sistema O item 0138 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 13:36:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0130 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:36:48.

05/05/2022 - 13:36:49 Sistema O item 0130 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:37:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0129 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:37:03.

05/05/2022 - 13:37:04 Sistema O item 0129 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:37:13 Sistema Para o item 0127, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:42:14.

05/05/2022 - 13:37:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,10, R$
2,20, R$ 2,32

05/05/2022 - 13:37:29 Sistema Para o item 0136, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:42:29.

05/05/2022 - 13:37:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,97, R$
2,98, R$ 2,99
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05/05/2022 - 13:37:43 Sistema Para o item 0125, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:42:44.

05/05/2022 - 13:37:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0124 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:37:55.

05/05/2022 - 13:37:55 Sistema O item 0124 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:37:58 Sistema Para o item 0134, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:42:58.

05/05/2022 - 13:38:38 Sistema Para o item 0132, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:43:38.

05/05/2022 - 13:38:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,47, R$
6,99

05/05/2022 - 13:39:02 Sistema Para o item 0123, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:44:03.

05/05/2022 - 13:39:14 Sistema Para o item 0138, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:44:15.

05/05/2022 - 13:39:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,99, R$
6,00, R$ 6,08

05/05/2022 - 13:39:44 Sistema Para o item 0135, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:44:44.

05/05/2022 - 13:40:02 Sistema Para o item 0121, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:45:02.

05/05/2022 - 13:40:26 Sistema Para o item 0128, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:45:26.

05/05/2022 - 13:40:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,60, R$
2,70, R$ 2,77

05/05/2022 - 13:40:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0126 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:40:49.

05/05/2022 - 13:40:50 Sistema O item 0126 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:41:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0122 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:41:37.

05/05/2022 - 13:41:38 Sistema O item 0122 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:41:38 Sistema O item 0118 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

05/05/2022 - 13:41:38 Sistema O item 0118 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:42:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0127 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:42:14.

05/05/2022 - 13:42:15 Sistema O item 0127 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:42:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0136 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:42:29.

05/05/2022 - 13:42:30 Sistema O item 0136 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:42:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0125 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:42:44.

05/05/2022 - 13:42:45 Sistema O item 0125 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

05/05/2022 - 13:42:45 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 24,50 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0125 até 05/05/2022 às 13:47:45.

05/05/2022 - 13:43:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0134 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:42:58.

05/05/2022 - 13:43:00 Sistema O item 0134 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:43:33 Sistema Para o item 0137, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:48:33.

05/05/2022 - 13:43:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0132 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:43:38.

05/05/2022 - 13:43:39 Sistema O item 0132 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:44:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0123 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:44:03.

05/05/2022 - 13:44:03 Sistema O item 0123 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:44:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0138 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:44:15.

05/05/2022 - 13:44:15 Sistema O item 0138 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:44:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0135 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:44:44.

05/05/2022 - 13:44:45 Sistema O item 0135 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:45:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0121 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:45:02.

05/05/2022 - 13:45:03 Sistema O item 0121 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:45:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0128 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:45:26.

05/05/2022 - 13:45:27 Sistema O item 0128 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:46:01 Sistema Para o item 0131, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:51:01.

05/05/2022 - 13:46:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,75, R$
8,76

05/05/2022 - 13:46:28 Sistema Para o item 0133, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 13:51:28.

05/05/2022 - 13:47:46 Sistema O item 0125 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

05/05/2022 - 13:47:46 Sistema O item 0125 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:48:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0137 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:48:33.

05/05/2022 - 13:48:34 Sistema O item 0137 foi encerrado.
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05/05/2022 - 13:51:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0131 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:51:01.

05/05/2022 - 13:51:02 Sistema O item 0131 foi encerrado.

05/05/2022 - 13:51:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0133 foi encerrada em 05/05/2022 às 13:51:28.

05/05/2022 - 13:51:29 Sistema O item 0133 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:08:53 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:08:53 Sistema O item 0139 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:08:54 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:08:54 Sistema O item 0140 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:08:58 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:08:58 Sistema O item 0141 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:08:59 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:08:59 Sistema O item 0142 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:09:08 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:09:08 Sistema O item 0143 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:09:09 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:09:09 Sistema O item 0144 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:09:11 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:09:11 Sistema O item 0145 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:09:15 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:09:15 Sistema O item 0146 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:09:16 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:09:16 Sistema O item 0147 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:09:17 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:09:17 Sistema O item 0148 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:09:19 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:09:19 Sistema O item 0149 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:09:19 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:09:19 Sistema O item 0150 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:09:25 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:09:25 Sistema O item 0151 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:09:26 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:09:26 Sistema O item 0152 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:09:27 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:09:27 Sistema O item 0153 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:10:41 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:10:41 Sistema O item 0154 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:10:42 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:10:42 Sistema O item 0155 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:10:50 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:10:50 Sistema O item 0156 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:10:52 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:10:52 Sistema O item 0157 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:10:53 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:10:53 Sistema O item 0158 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:18:37 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:18:37 Sistema O item 0159 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:18:38 Sistema O item 0160 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:18:38 Sistema O item 0160 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:18:51 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:18:51 Sistema O item 0161 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:23:54 Sistema O item 0139 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:23:54 Sistema O item 0140 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:00 Sistema O item 0141 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:00 Sistema O item 0142 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:09 Sistema O item 0143 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:09 Sistema O item 0144 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:12 Sistema O item 0145 entrou em tempo aleatório.
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05/05/2022 - 15:24:15 Sistema O item 0146 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:18 Sistema O item 0147 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:18 Sistema O item 0148 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:21 Sistema O item 0149 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:21 Sistema O item 0150 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:27 Sistema O item 0151 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:27 Sistema O item 0152 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:24:27 Sistema O item 0153 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:25:18 Sistema Para o item 0144, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:30:18.

05/05/2022 - 15:25:42 Sistema O item 0154 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:25:42 Sistema O item 0155 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:25:51 Sistema O item 0156 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:25:54 Sistema O item 0157 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:25:54 Sistema O item 0158 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:26:06 Sistema Para o item 0153, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:31:07.

05/05/2022 - 15:26:15 Sistema Para o item 0147, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:31:16.

05/05/2022 - 15:26:27 Sistema Para o item 0142, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:31:28.

05/05/2022 - 15:26:36 Sistema Para o item 0151, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:31:37.

05/05/2022 - 15:27:58 Sistema Para o item 0156, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:32:58.

05/05/2022 - 15:28:31 Sistema Para o item 0145, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:33:31.

05/05/2022 - 15:29:34 Sistema Para o item 0152, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:34:34.

05/05/2022 - 15:29:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 35,55, R$
36,00

05/05/2022 - 15:29:41 Sistema Para o item 0146, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:34:41.

05/05/2022 - 15:30:19 Sistema Para o item 0150, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:35:20.

05/05/2022 - 15:30:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0144 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:30:18.

05/05/2022 - 15:30:19 Sistema O item 0144 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:30:37 Sistema Para o item 0157, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:35:38.

05/05/2022 - 15:30:43 Sistema Para o item 0148, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:35:43.

05/05/2022 - 15:31:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0153 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:31:07.

05/05/2022 - 15:31:08 Sistema O item 0153 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:31:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0147 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:31:16.

05/05/2022 - 15:31:17 Sistema O item 0147 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:31:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0142 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:31:28.

05/05/2022 - 15:31:29 Sistema O item 0142 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:31:35 Sistema Para o item 0141, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:36:35.

05/05/2022 - 15:31:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0151 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:31:37.

05/05/2022 - 15:31:38 Sistema O item 0151 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:31:56 Sistema Para o item 0143, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:36:56.

05/05/2022 - 15:32:17 Sistema Para o item 0149, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:37:17.

05/05/2022 - 15:32:20 Sistema Para o item 0139, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:37:20.

05/05/2022 - 15:32:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,97, R$
6,99, R$ 7,46

05/05/2022 - 15:32:26 Sistema Para o item 0158, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:37:26.

05/05/2022 - 15:32:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0156 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:32:58.

05/05/2022 - 15:32:59 Sistema O item 0156 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:33:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0145 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:33:31.

05/05/2022 - 15:33:32 Sistema O item 0145 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:33:38 Sistema O item 0159 entrou em tempo aleatório.
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05/05/2022 - 15:33:38 Sistema O item 0160 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:33:41 Sistema Para o item 0154, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:38:42.

05/05/2022 - 15:33:53 Sistema O item 0161 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 15:33:53 Sistema Para o item 0140, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:38:53.

05/05/2022 - 15:33:59 Sistema Para o item 0155, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:38:59.

05/05/2022 - 15:34:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0152 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:34:34.

05/05/2022 - 15:34:36 Sistema O item 0152 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:34:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0146 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:34:41.

05/05/2022 - 15:34:42 Sistema O item 0146 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:35:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0150 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:35:20.

05/05/2022 - 15:35:21 Sistema O item 0150 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:35:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0157 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:35:38.

05/05/2022 - 15:35:39 Sistema O item 0157 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:35:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0148 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:35:43.

05/05/2022 - 15:35:45 Sistema O item 0148 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:36:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0141 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:36:35.

05/05/2022 - 15:36:36 Sistema O item 0141 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:36:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0143 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:36:56.

05/05/2022 - 15:36:57 Sistema O item 0143 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:37:18 Sistema Para o item 0161, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:42:18.

05/05/2022 - 15:37:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0149 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:37:17.

05/05/2022 - 15:37:18 Sistema O item 0149 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:37:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0139 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:37:20.

05/05/2022 - 15:37:21 Sistema O item 0139 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:37:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0158 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:37:26.

05/05/2022 - 15:37:27 Sistema O item 0158 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:38:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0154 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:38:42.

05/05/2022 - 15:38:43 Sistema O item 0154 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:38:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0140 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:38:53.

05/05/2022 - 15:38:55 Sistema O item 0140 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:39:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0155 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:38:59.

05/05/2022 - 15:39:01 Sistema O item 0155 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:39:16 Sistema Para o item 0159, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:44:16.

05/05/2022 - 15:41:22 Sistema Para o item 0160, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 15:46:22.

05/05/2022 - 15:41:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 14,15, R$
14,17

05/05/2022 - 15:42:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0161 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:42:18.

05/05/2022 - 15:42:20 Sistema O item 0161 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:44:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0159 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:44:16.

05/05/2022 - 15:44:17 Sistema O item 0159 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:46:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0160 foi encerrada em 05/05/2022 às 15:46:22.

05/05/2022 - 15:46:24 Sistema O item 0160 foi encerrado.

05/05/2022 - 15:47:35 Sistema O item 0162 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:47:35 Sistema O item 0162 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:47:36 Sistema O item 0163 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:47:36 Sistema O item 0163 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:47:37 Sistema O item 0164 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:47:37 Sistema O item 0164 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:47:38 Sistema O item 0165 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:47:38 Sistema O item 0165 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:47:39 Sistema O item 0166 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:47:39 Sistema O item 0166 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:47:40 Sistema O item 0167 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:47:40 Sistema O item 0167 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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05/05/2022 - 15:47:42 Sistema O item 0168 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:47:42 Sistema O item 0168 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:47:43 Sistema O item 0169 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:47:43 Sistema O item 0169 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:47:43 Sistema O item 0170 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:47:43 Sistema O item 0170 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 15:52:26 Sistema O item 0171 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 15:52:26 Sistema O item 0171 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 16:02:37 Sistema O item 0162 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 16:02:37 Sistema O item 0163 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 16:02:37 Sistema O item 0164 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 16:02:40 Sistema O item 0165 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 16:02:40 Sistema O item 0166 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 16:02:40 Sistema O item 0167 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 16:02:43 Sistema O item 0168 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 16:02:43 Sistema O item 0169 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 16:02:43 Sistema O item 0170 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 16:05:47 Sistema Para o item 0165, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 16:10:48.

05/05/2022 - 16:05:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,80, R$
6,90, R$ 7,00

05/05/2022 - 16:06:38 Sistema Para o item 0169, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 16:11:38.

05/05/2022 - 16:07:26 Sistema O item 0171 entrou em tempo aleatório.

05/05/2022 - 16:09:12 Sistema Para o item 0162, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 16:14:12.

05/05/2022 - 16:09:24 Sistema Para o item 0164, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 16:14:24.

05/05/2022 - 16:10:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0165 foi encerrada em 05/05/2022 às 16:10:48.

05/05/2022 - 16:10:48 Sistema O item 0165 foi encerrado.

05/05/2022 - 16:10:51 Sistema Para o item 0167, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 16:15:51.

05/05/2022 - 16:11:12 Sistema Para o item 0166, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 16:16:13.

05/05/2022 - 16:11:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,90, R$
7,00, R$ 7,13

05/05/2022 - 16:11:21 Sistema Para o item 0170, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 16:16:22.

05/05/2022 - 16:11:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,46, R$
4,50, R$ 5,19

05/05/2022 - 16:11:39 Sistema Para o item 0163, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 16:16:40.

05/05/2022 - 16:11:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0169 foi encerrada em 05/05/2022 às 16:11:38.

05/05/2022 - 16:11:39 Sistema O item 0169 foi encerrado.

05/05/2022 - 16:12:22 Sistema Para o item 0168, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 16:17:22.

05/05/2022 - 16:14:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0162 foi encerrada em 05/05/2022 às 16:14:12.

05/05/2022 - 16:14:13 Sistema O item 0162 foi encerrado.

05/05/2022 - 16:14:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0164 foi encerrada em 05/05/2022 às 16:14:24.

05/05/2022 - 16:14:25 Sistema O item 0164 foi encerrado.

05/05/2022 - 16:14:46 Sistema Para o item 0171, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2022 às 16:19:47.

05/05/2022 - 16:14:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,75

05/05/2022 - 16:15:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0167 foi encerrada em 05/05/2022 às 16:15:51.

05/05/2022 - 16:15:52 Sistema O item 0167 foi encerrado.

05/05/2022 - 16:16:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0166 foi encerrada em 05/05/2022 às 16:16:13.

05/05/2022 - 16:16:14 Sistema O item 0166 foi encerrado.

05/05/2022 - 16:16:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0170 foi encerrada em 05/05/2022 às 16:16:22.

05/05/2022 - 16:16:23 Sistema O item 0170 foi encerrado.

05/05/2022 - 16:16:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0163 foi encerrada em 05/05/2022 às 16:16:40.

05/05/2022 - 16:16:41 Sistema O item 0163 foi encerrado.

05/05/2022 - 16:17:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0168 foi encerrada em 05/05/2022 às 16:17:22.

05/05/2022 - 16:17:23 Sistema O item 0168 foi encerrado.
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05/05/2022 - 16:19:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0171 foi encerrada em 05/05/2022 às 16:19:47.

05/05/2022 - 16:19:48 Sistema O item 0171 foi encerrado.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0001 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
26,40.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0002 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 65,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0003 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,73.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0004 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,36.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0005 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 8,90.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0006 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 9,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0007 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,06.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0008 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,10.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0009 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,63.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0010 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 4,80.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0011 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 2,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0012 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 7,88.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0013 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 1,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0014 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 5,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0015 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 0,70.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0016 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 4,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0017 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 8,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0018 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 1,18.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0019 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 1,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0020 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 2,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0021 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 1,89.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0022 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,10.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0023 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 4,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0024 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 3,20.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0025 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 5,25.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0026 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 1,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0027 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 0,95.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0028 teve como arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI - ME com lance de R$ 56,63.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0029 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 90,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0030 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 4,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0031 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
12,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0032 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 1,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0033 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,65.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0034 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 1,25.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0035 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 2,88.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0036 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 6,36.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0037 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 8,30.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0038 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 8,80.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0039 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 7,20.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0040 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 7,15.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0041 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 4,16.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0042 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 3,83.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0043 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 6,80.
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05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0044 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 8,20.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0045 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 9,92.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0046 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 7,84.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0047 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,46.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0048 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,65.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0049 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,90.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0050 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 6,99.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0051 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 9,34.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0052 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 7,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0053 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 7,30.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0054 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 4,88.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0055 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 4,60.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0056 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 3,32.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0057 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,10.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0058 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0059 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
13,64.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0060 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 7,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0061 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 21,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0062 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,44.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0063 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 45,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0064 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 47,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0065 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 52,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0066 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 55,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0067 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 53,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0068 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 65,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0069 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 63,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0070 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 52,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0071 teve como arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI - ME com lance de R$ 14,93.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0072 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 10,20.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0073 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 11,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0074 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 10,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0075 teve como arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI - ME com lance de R$ 17,21.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0076 teve como arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI - ME com lance de R$ 18,58.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0077 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 6,23.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0078 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 6,23.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0079 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 6,99.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0080 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 6,23.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0081 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 6,23.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0082 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 7,52.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0083 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 66,25.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0084 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,43.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0085 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,43.
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05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0086 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,43.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0087 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,43.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0088 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 23,33.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0089 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 23,33.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0090 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 23,62.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0091 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 33,23.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0092 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 95,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0093 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 63,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0094 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 51,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0095 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 53,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0096 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 59,20.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0097 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 54,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0098 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 65,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0099 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 95,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0100 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 120,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0101 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$
109,85.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0102 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 270,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0103 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 270,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0104 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 850,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0105 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 12,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0106 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 16,80.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0107 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 15,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0108 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 22,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0109 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 46,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0110 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 8,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0111 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,20.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0112 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,68.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0113 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 28,06.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0114 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 37,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0115 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 33,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0116 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 54,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0117 teve como arrematante MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO
EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 10,29.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0118 teve como arrematante MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO
EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 13,70.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0119 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 8,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0120 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 15,55.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0121 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 37,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0122 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 9,90.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0123 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 11,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0124 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 7,18.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0125 teve como arrematante MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO
EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 24,13.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0126 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 5,84.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0127 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 0,78.
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05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0128 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,50.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0129 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 2,08.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0130 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 1,34.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0131 teve como arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI - ME com lance de R$ 6,14.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0132 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 2,92.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0133 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 97,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0134 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
70,92.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0135 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
70,76.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0136 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 1,80.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0137 teve como arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI - ME com lance de R$ 3,33.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0138 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 3,30.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0139 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 3,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0140 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 14,90.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0141 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 2,70.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0142 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
27,20.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0143 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 55,29.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0144 teve como arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI - ME com lance de R$ 22,85.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0145 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
33,68.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0146 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 32,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0147 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 52,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0148 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$
100,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0149 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
96,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0150 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
120,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0151 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
168,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0152 teve como arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI - ME com lance de R$ 26,17.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0153 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 24,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0154 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 21,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0155 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 26,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0156 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 33,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0157 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 47,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0158 teve como arrematante MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO
EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 68,75.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0159 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 144,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0160 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 11,20.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0161 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
11,68.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0162 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 6,40.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0163 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 6,10.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0164 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,41.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0165 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 1,60.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0166 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 3,70.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0167 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 15,60.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0168 teve como arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$ 16,00.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0169 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 10,90.
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05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0170 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 3,20.

05/05/2022 - 16:27:19 Sistema O item 0171 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 4,90.

05/05/2022 - 16:27:22 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

05/05/2022 - 16:28:32 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2022 às 18:28.

05/05/2022 - 16:29:45 Pregoeiro Conforme Decreto 10.024/2019 deve o pregoeiro estipular o tempo, mesmo que não haja a manisfestação da
licitante

05/05/2022 - 16:31:01 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0002: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para os itens arrematados. já
estamos com o valor mínimo.

05/05/2022 - 16:31:16 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0003: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:31:33 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0004: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:31:48 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0007: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:32:17 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0008: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:33:01 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0009: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:33:19 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0012: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:33:39 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0022: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:33:54 F. D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

Negociação Item 0075: Sr.(a) Pregoeiro (a), infelizmente não iremos negociar Valores, pois já estamos de
acordo com o praticado no mercado.

05/05/2022 - 16:33:59 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0033: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:34:09 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0037: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:34:35 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0046: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:34:45 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0047: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:34:56 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0048: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:35:07 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0049: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:35:19 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0050: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:35:34 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0051: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:35:45 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0052: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:35:55 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0053: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:36:10 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0057: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:36:21 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0058: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:36:41 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0061: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:36:56 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0062: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:37:09 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0066: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:37:19 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0067: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:37:29 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0068: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:37:44 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0069: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:37:59 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0072: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:38:14 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0073: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:38:24 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0074: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:38:38 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0077: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:38:48 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0078: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:39:04 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0080: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.
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05/05/2022 - 16:39:19 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0081: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:39:26 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0079: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

05/05/2022 - 16:39:31 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0082: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

05/05/2022 - 16:39:36 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0083: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

05/05/2022 - 16:39:38 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0091: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:39:41 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0084: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

05/05/2022 - 16:39:47 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0092: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:39:48 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0085: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

05/05/2022 - 16:39:53 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0086: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

05/05/2022 - 16:39:57 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0093: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:40:10 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0096: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:40:19 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0087: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

05/05/2022 - 16:40:24 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0088: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

05/05/2022 - 16:40:27 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0100: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:40:28 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0089: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

05/05/2022 - 16:40:32 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0090: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

05/05/2022 - 16:40:39 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0101: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

05/05/2022 - 16:40:44 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0102: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:40:55 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0103: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:40:58 Sistema A proposta readequada do item 0079 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:41:03 Sistema A proposta readequada do item 0082 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:41:09 Sistema A proposta readequada do item 0083 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:41:12 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0104: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:41:15 Sistema A proposta readequada do item 0084 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:41:22 Sistema A proposta readequada do item 0085 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:41:26 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0105: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:41:31 Sistema A proposta readequada do item 0086 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:41:39 Sistema A proposta readequada do item 0087 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:41:45 Sistema A proposta readequada do item 0088 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:41:50 Sistema A proposta readequada do item 0089 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:41:55 Sistema A proposta readequada do item 0090 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:42:00 Sistema A proposta readequada do item 0101 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:42:06 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0107: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:42:18 Sistema A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:42:21 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0110: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:42:29 F. T COSTA DA SILVA
EIRELI

Negociação Item 0028: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para os itens arrematados. já
estamos com o valor mínimo.

05/05/2022 - 16:43:22 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0156: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:43:34 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0157: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:43:43 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0159: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:44:00 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0164: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:44:09 F. ELETRICA LUZ COME... Negociação Item 0166: Senhor Pregoeiro, não conseguimos dar desconto para o item. Já estamos com o
valor mínimo.

05/05/2022 - 16:45:18 Sistema A proposta readequada do item 0117 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:45:26 Sistema A proposta readequada do item 0118 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:45:35 Sistema A proposta readequada do item 0125 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:45:49 Sistema A proposta readequada do item 0158 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:53:01 F. J L D Y COMERCIO ... Negociação Item 0168: Boa Tarde! Já estamos no nossos melhores preços

05/05/2022 - 16:56:14 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 601 de 622

05/05/2022 - 16:56:24 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:57:52 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:58:08 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:58:29 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:58:49 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:59:13 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:59:27 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:59:30 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:59:42 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 16:59:47 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 16:59:51 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:00:00 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:00:11 Sistema A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:00:14 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:00:25 F. J C P PRADO COMER... Documentação Item 0031: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:00:27 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:00:31 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0035: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:00:42 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:00:42 Sistema A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:00:44 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0035: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:00:50 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0036: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:00:54 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:00:56 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0031: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:01:04 Sistema A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:01:10 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0054: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:01:15 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0055: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:01:20 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0056: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:01:26 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0059: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:01:49 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0126: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:01:55 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0127: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:01:57 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:01:57 Sistema A proposta readequada do item 0046 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:02:01 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0129: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:02:06 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0130: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:02:11 Sistema A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:02:14 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0132: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:02:17 Sistema A proposta readequada do item 0047 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:02:18 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0134: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:02:23 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0135: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:02:31 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:02:33 Sistema A proposta readequada do item 0048 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:02:44 Sistema A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:02:48 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0136: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:02:57 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:02:59 Sistema A proposta readequada do item 0049 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:03:01 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0142: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:03:10 Sistema A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:03:21 Sistema A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:03:21 Sistema A proposta readequada do item 0050 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:03:41 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0145: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:03:48 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0149: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:03:55 Sistema A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:03:56 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0150: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:04:02 Sistema A proposta readequada do item 0051 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:04:08 Sistema A proposta readequada do item 0038 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:04:09 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0151: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:04:19 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0161: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.
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05/05/2022 - 17:04:20 Sistema A proposta readequada do item 0052 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:04:24 Sistema A proposta readequada do item 0044 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:04:24 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0165: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:04:41 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0170: Boa tarde Sr. pregoeiro, nossos valores já estão em nosso limite.

05/05/2022 - 17:04:45 Sistema A proposta readequada do item 0053 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:05:01 Sistema A proposta readequada do item 0057 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:05:18 Sistema A proposta readequada do item 0058 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:05:45 Sistema A proposta readequada do item 0060 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:06:11 Sistema A proposta readequada do item 0063 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:06:13 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:06:22 Sistema A proposta readequada do item 0061 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:06:25 Sistema A proposta readequada do item 0064 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:06:32 Sistema A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:06:37 Sistema A proposta readequada do item 0070 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:06:41 Sistema A proposta readequada do item 0062 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:06:55 Sistema A proposta readequada do item 0094 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:07:08 Sistema A proposta readequada do item 0066 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:07:10 Sistema A proposta readequada do item 0095 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:07:26 Sistema A proposta readequada do item 0067 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:07:46 Sistema A proposta readequada do item 0068 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:07:49 Sistema A proposta readequada do item 0097 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:08:05 Sistema A proposta readequada do item 0098 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:08:09 Sistema A proposta readequada do item 0069 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:08:21 Sistema A proposta readequada do item 0099 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:08:35 Sistema A proposta readequada do item 0109 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:08:42 Sistema A proposta readequada do item 0072 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:08:47 Sistema A proposta readequada do item 0116 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:09:10 Sistema A proposta readequada do item 0073 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:09:11 Sistema A proposta readequada do item 0146 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:09:24 Sistema A proposta readequada do item 0147 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:09:31 Sistema A proposta readequada do item 0074 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:09:36 Sistema A proposta readequada do item 0148 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:09:56 Sistema A proposta readequada do item 0153 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:10:00 Sistema A proposta readequada do item 0077 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:10:01 Sistema A proposta readequada do item 0126 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:10:08 Sistema A proposta readequada do item 0127 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:10:09 Sistema A proposta readequada do item 0168 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:10:18 Sistema A proposta readequada do item 0129 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:10:24 Sistema A proposta readequada do item 0078 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:10:36 Sistema A proposta readequada do item 0130 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:10:41 Sistema A proposta readequada do item 0080 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:11:07 Sistema A proposta readequada do item 0081 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:11:12 Sistema A proposta readequada do item 0132 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:11:18 Sistema A proposta readequada do item 0134 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:11:57 Sistema A proposta readequada do item 0135 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:12:10 Sistema A proposta readequada do item 0136 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:12:16 Sistema A proposta readequada do item 0091 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:12:31 Sistema A proposta readequada do item 0092 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:12:43 Sistema A proposta readequada do item 0093 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:12:55 Sistema A proposta readequada do item 0142 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:13:12 Sistema A proposta readequada do item 0096 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:13:19 Sistema A proposta readequada do item 0145 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:13:26 Sistema A proposta readequada do item 0149 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:13:35 Sistema A proposta readequada do item 0100 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:13:36 Sistema A proposta readequada do item 0150 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:13:48 Sistema A proposta readequada do item 0151 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:14:04 Sistema A proposta readequada do item 0161 foi anexada ao processo.
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05/05/2022 - 17:14:04 Sistema A proposta readequada do item 0102 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:14:10 Sistema A proposta readequada do item 0162 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:14:18 Sistema A proposta readequada do item 0165 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:14:28 Sistema A proposta readequada do item 0103 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:14:29 Sistema A proposta readequada do item 0170 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:14:43 Sistema A proposta readequada do item 0104 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:15:11 Sistema A proposta readequada do item 0105 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:15:23 Sistema A proposta readequada do item 0107 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:15:45 Sistema A proposta readequada do item 0110 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:16:02 Sistema A proposta readequada do item 0111 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:16:17 Sistema A proposta readequada do item 0112 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:16:29 Sistema A proposta readequada do item 0113 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:16:53 Sistema A proposta readequada do item 0114 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:17:14 Sistema A proposta readequada do item 0120 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:17:37 Sistema A proposta readequada do item 0121 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:17:49 Sistema A proposta readequada do item 0123 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:18:05 Sistema A proposta readequada do item 0124 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:18:25 Sistema A proposta readequada do item 0128 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:19:01 Sistema A proposta readequada do item 0133 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:19:21 Sistema A proposta readequada do item 0138 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:19:53 Sistema A proposta readequada do item 0143 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:20:09 Sistema A proposta readequada do item 0156 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:20:28 Sistema A proposta readequada do item 0157 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:20:38 Sistema A proposta readequada do item 0159 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:20:58 Sistema A proposta readequada do item 0164 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:21:07 Sistema A proposta readequada do item 0166 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:31:32 Sistema A proposta readequada do item 0071 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 17:45:44 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

05/05/2022 - 17:45:44 Sistema Motivo: Horario de expediente

05/05/2022 - 17:46:07 Pregoeiro Reabertura dar-se-a na data de 06/05/2022 as 11:00

06/05/2022 - 11:04:06 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

06/05/2022 - 11:04:06 Sistema Motivo: Continuidade da sessão

06/05/2022 - 11:52:46 Pregoeiro Senhores Licitantes, será baixado do sistema os documentos de habilitação das 08 arrematantes, onde estão
sendo analisados os valores dos itens lançados pelos proponentes, desta feita, pedimos a compreensão de
todos

06/05/2022 - 12:58:27 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

06/05/2022 - 12:58:27 Sistema Motivo: O processo será suspenso e reabertura dar-se-a na data de 10/05 as 10:00

10/05/2022 - 10:07:02 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 10:07:02 Sistema Motivo: Continuidade do processo

10/05/2022 - 10:32:36 Pregoeiro Senhores Licitantes, houve dúvida na questão de analise de balanço. Sendo encaminhado a Contabilidade

10/05/2022 - 12:16:35 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

10/05/2022 - 12:16:35 Sistema Motivo: Não conseguindo estabelecer acesso a internet via computador

11/05/2022 - 11:08:20 Pregoeiro daremos continuidade as 15:00 do dia 11/05

11/05/2022 - 15:11:50 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 15:11:50 Sistema Motivo: Continuidade do Processo

11/05/2022 - 15:12:13 Pregoeiro Daremos continuidade ao processo

11/05/2022 - 15:54:50 Pregoeiro Senhores Licitantes, peço a compreensão de todos, que se manifestem contra a habilitação ou mesmo a
inabilitação no momento oportuno, lembro ainda que não há a necessidade de ir em cada item se manifestar
!!!!

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado no processo.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item 10.1.4 alínea a) apresentando grau de
endividamento superior de 0,74. O valor apresentado no balanço é de 0,89, onde calculado fora apresentado
de 0,74. Outro fator relevante que a empresa se declara por optante do simples nacional, contud0, segundo a
Lei complementar 155/2014, as empresas optantes são as que possuem a receita bruta de até R$ 4,8
milhões, que não é o caso da licitante

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 57,00.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$ 14,00.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
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11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
3,20.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 6,50.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
8,00.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 7,00.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0055 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 4,30.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 14,80.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI com lance de R$ 7,03.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 0,90.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 2,89.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 2,14.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI com lance de R$ 5,43.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0134 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 150,00.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0135 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$
350,00.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0136 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0136 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
1,90.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
29,00.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0145 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0145 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0149 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0149 tem como novo arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$
150,00.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0150 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$
180,00.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0151 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$
200,00.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0161 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0161 tem como novo arrematante J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$ 19,00.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0162 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0162 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 8,78.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0165 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0165 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 3,63.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0170 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:36:21 Sistema O item 0170 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
3,90.
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11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item 10.1.2 alínea b) Declaração de
Enquadramento de ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta
Comercial do respectivo estado, com data não superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados; 10.1.3 alinea c) Prova de Inexistência de Débitos, através da
CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do TEM ou
certidão referente a portaria 667/2021 e o item 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema (CONT. 1) da Certidão de Regularidade Profissional do Contador para fins de assinatura do trabalho técnico
nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°, Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis,
a análise devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez
corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG =Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor
igual ou superior a 0,5; ” A data limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de abril
do ano subseqüente, conforme art. 1.078 do Código Civil, a partir daí perde sua validade

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
9,80.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
5,25.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
2,95.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 1,70.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 9,30.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 7,03.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
8,00.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
1,98.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
3,17.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 8,08.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 3,94.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
5,90.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
1,28.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
1,19.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 99,80.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
5,78.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
14,90.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
2,85.
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11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
10,89.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 9,70.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 46,50.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0064 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 57,00.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI com lance de R$ 58,98.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
59,00.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 59,20.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI com lance de R$ 72,21.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI com lance de R$ 113,11.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
49,00.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI com lance de R$ 55,07.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0135 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
499,00.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0146 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
39,00.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 57,00.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0148 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0148 tem como novo arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI com lance de R$ 120,14.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0149 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0149 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 164,75.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0150 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 190,92.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0151 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
209,00.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0153 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
29,00.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0161 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0161 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
19,70.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O fornecedor J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0168 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:47:05 Sistema O item 0168 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
16,20.

11/05/2022 - 16:52:51 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.
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11/05/2022 - 16:52:51 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:52:51 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:52:51 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
15,50.

11/05/2022 - 16:54:48 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:54:48 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:54:48 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:54:48 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
19,50.

11/05/2022 - 16:55:56 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:55:56 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:55:56 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:55:56 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
59,00.

11/05/2022 - 16:56:10 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:56:10 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:56:10 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:56:10 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 86,35.

11/05/2022 - 16:56:24 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:56:24 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:56:24 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:56:24 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
129,00.

11/05/2022 - 16:57:09 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.
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11/05/2022 - 16:57:09 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:57:09 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:57:09 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 62,62.

11/05/2022 - 16:57:38 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:57:38 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:57:38 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:57:38 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
9,20.

11/05/2022 - 16:57:57 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:57:57 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:57:57 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:57:57 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 6,31.

11/05/2022 - 16:58:15 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:58:15 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:58:15 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:58:15 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 6,99.

11/05/2022 - 16:58:39 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0137 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:58:39 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:58:39 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:58:39 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 3,47.

11/05/2022 - 16:58:55 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0144 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:58:55 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)
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11/05/2022 - 16:58:55 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:58:55 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 23,28.

11/05/2022 - 16:59:06 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0148 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:59:06 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:59:06 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:59:06 Sistema O item 0148 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 124,25.

11/05/2022 - 16:59:24 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:59:24 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 16:59:24 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 16:59:24 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 27,50.

11/05/2022 - 16:59:46 Sistema Desempate realizado para o item 0055 tem como vencedor o fornecedor 00.226.324/0001-42

11/05/2022 - 16:59:46 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 00.226.324/0001-42, 24.051.297/0001-82

11/05/2022 - 17:00:06 Sistema Desempate realizado para o item 0064 tem como vencedor o fornecedor 03.230.897/0001-38

11/05/2022 - 17:00:06 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 03.230.897/0001-38, 00.226.324/0001-42

11/05/2022 - 17:00:38 Sistema Desempate realizado para o item 0145 tem como vencedor o fornecedor 24.051.297/0001-82

11/05/2022 - 17:00:38 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 24.051.297/0001-82, 00.226.324/0001-42

11/05/2022 - 17:02:36 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado no processo.

11/05/2022 - 17:02:36 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento vinculativo 10.1.4 a) “Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n° 1.402/2012, Art. 2°,
Parágrafo único. Para Comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices. ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
=Índice de liquidez geral, com... (CONTINUA)

11/05/2022 - 17:02:36 Sistema (CONT. 1) valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou superior a 0,5; ” NÃO SENDO REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL

11/05/2022 - 17:02:36 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 17:02:36 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
21,80.

11/05/2022 - 18:04:32 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

11/05/2022 - 18:04:32 Sistema Motivo: Horario de expediente, sessão dar-se-a no dia 12/05 as 11:00

12/05/2022 - 11:04:59 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:04:59 Sistema Motivo: Continuação do processo

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado no processo.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos
(informar o período de Prestação de Serviços) com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, Os atestados apresentados não pertinente e compatíveis ao objeto do edital

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
7,20.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 7,81.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 75,50.
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12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 22,45.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 23,00.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 23,50.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 23,50.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 23,50.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 24,50.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 24,50.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:17:41 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 250,00.

12/05/2022 - 11:34:02 Sistema O fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI foi inabilitado no
processo.

12/05/2022 - 11:34:02 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. Ao item 10.1.3 alinea c) não ora apresentado a
certidão solicitada ou mesmo a que se refere a portaria 667/2021 e 10.1.4 alínea a) apresentando grau de
endividamento superior de 0,64.

12/05/2022 - 11:34:02 Sistema O fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI foi inabilitado para
o item 0117 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:34:02 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA com lance de R$ 15,36.

12/05/2022 - 11:34:02 Sistema O fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI foi inabilitado para
o item 0118 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:34:02 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
13,99.

12/05/2022 - 11:34:02 Sistema O fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI foi inabilitado para
o item 0125 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:34:02 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 33,50.

12/05/2022 - 11:34:02 Sistema O fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI foi inabilitado para
o item 0158 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 11:34:02 Sistema O item 0158 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
94,50.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado no processo.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo ref. ao item 10.1.4 alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira. A data
limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de abril do ano subseqüente, conforme
art. 1.078 do Código Civil, a partir daí perde sua validade.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0001 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
117,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0002 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
109,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0003 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
4,80.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0004 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
2,50.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0007 pelo pregoeiro.
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12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
4,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0008 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
5,99.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0009 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
1,85.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0012 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 12,60.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0013 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 3,08.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0014 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda com lance de R$ 10,95.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0016 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda com lance de R$ 8,02.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0022 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
5,98.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0023 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda com lance de R$ 9,57.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0024 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
3,99.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0033 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
2,99.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0036 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 12,38.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0037 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
9,64.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0044 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 17,29.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0046 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
8,68.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0047 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
4,95.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0048 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
9,58.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0049 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
6,98.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0050 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
7,98.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0051 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
9,41.
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12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0052 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
7,70.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0053 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 16,88.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0054 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
9,80.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0055 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
7,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0056 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
5,56.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0057 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
8,12.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0058 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
8,32.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0059 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
14,98.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0060 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 14,54.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0061 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 28,50.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0062 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 3,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0066 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
59,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0067 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 57,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0068 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 78,75.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0069 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 81,75.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0070 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 67,50.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0072 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
16,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0073 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
16,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0074 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
17,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0077 pelo pregoeiro.
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12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
10,77.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0078 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
7,49.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0080 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
10,46.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0081 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
7,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0082 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
7,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0083 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
88,98.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0084 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
29,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0085 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
28,60.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0086 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
29,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0087 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 36,22.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0088 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
29,98.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0089 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
40,95.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0090 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
42,95.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0091 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
45,88.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0092 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
150,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0093 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
79,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0096 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
68,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0097 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
60,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0098 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
89,00.
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12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0100 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
179,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0101 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
498,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0102 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
574,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0103 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
699,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0104 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
1.690,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0105 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 22,69.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0107 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
21,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0110 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
13,50.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0111 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
7,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0112 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 11,33.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0113 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
29,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0114 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
37,50.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0120 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA com lance de R$ 24,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0121 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
45,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0123 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
13,50.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0124 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
11,60.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0125 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
34,09.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0127 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
1,75.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0128 pelo pregoeiro.
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12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
2,19.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0129 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
4,64.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0130 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
2,49.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0133 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0133 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
129,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0134 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
219,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0138 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
3,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0143 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 63,26.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0147 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 68,17.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0152 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 29,11.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0156 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
68,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0157 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0157 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 68,20.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0159 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
170,00.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0162 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0162 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
10,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0164 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
6,20.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0165 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0165 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
3,90.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi inabilitado para o item
0166 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0166 tem como novo arrematante HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI com lance de R$
4,40.

12/05/2022 - 12:02:36 Sistema Para o item 0016, o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 12:14:01 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0016 para o fornecedor T COSTA
DA SILVA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2022 às 12:50, encerrando às 12:55:00.

12/05/2022 - 12:51:31 Sistema O item 0016 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 7,98.

12/05/2022 - 12:51:31 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lanceR$ 7,98.

12/05/2022 - 14:11:16 Pregoeiro Senhores Licitantes, não teremos intervalo para o almoço. Seguiremos direto

12/05/2022 - 14:31:52 Pregoeiro Os valores estão sendo avaliados, pelos itens, onde solicitamos valor de pacote e não unitários

12/05/2022 - 14:45:15 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

12/05/2022 - 14:45:15 Sistema Motivo: Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de pacote

12/05/2022 - 14:45:15 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 13,50.
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12/05/2022 - 14:45:37 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

12/05/2022 - 14:45:37 Sistema Motivo: Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de pacote

12/05/2022 - 14:45:37 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 7,50.

12/05/2022 - 14:45:54 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

12/05/2022 - 14:45:54 Sistema Motivo: Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de pacote

12/05/2022 - 14:45:54 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 22,50.

12/05/2022 - 14:46:16 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

12/05/2022 - 14:46:16 Sistema Motivo: Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de pacote

12/05/2022 - 14:46:16 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 18,65.

12/05/2022 - 14:46:49 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo
pregoeiro.

12/05/2022 - 14:46:49 Sistema Motivo: Valor considerado Inexequivel, considerando o valor de mercado

12/05/2022 - 14:46:49 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda com lance de R$ 1,29.

12/05/2022 - 14:46:49 Sistema Para o item 0015, o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 14:47:13 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0015 para o fornecedor T COSTA
DA SILVA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2022 às 15:10, encerrando às 15:15:00.

12/05/2022 - 14:48:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:10 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 14:48:57 Sistema Motivo: Considerando os valor de referencia, solicito negociação

12/05/2022 - 14:49:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:12 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 14:49:18 Sistema Motivo: Considerando os valor de referencia, solicito negociação

12/05/2022 - 14:58:19 Sistema O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 13,05.

12/05/2022 - 14:58:35 Sistema O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R$ 6,48.

12/05/2022 - 15:15:02 Sistema O item 0015 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

12/05/2022 - 15:17:24 Sistema O fornecedor Ficapoços Fios e Cabos Ltda foi inabilitado no processo.

12/05/2022 - 15:17:24 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo encaminhados o 10.1.1. Relativos à
Qualificação Técnica: b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada
de fotos da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de
“Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 10.1.4. Relativos
à Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá
está registrado na Junta Comercial, sendo... (CONTINUA)

12/05/2022 - 15:17:24 Sistema (CONT. 1) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único

12/05/2022 - 15:17:24 Sistema O fornecedor Ficapoços Fios e Cabos Ltda foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 15:17:24 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 12,88.

12/05/2022 - 15:17:24 Sistema O fornecedor Ficapoços Fios e Cabos Ltda foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 15:17:24 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 1,35.

12/05/2022 - 15:17:24 Sistema O fornecedor Ficapoços Fios e Cabos Ltda foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 15:17:24 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 10,35.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.
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12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:19:53 Sistema Para o item 0157 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:20:43 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0037 pelo
pregoeiro.

12/05/2022 - 15:20:43 Sistema Motivo: Valor considerado inexequivel, com base no valor de mercado

12/05/2022 - 15:20:43 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 15,60.

12/05/2022 - 15:20:52 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/05/2022 às 16:20:55.
Código verificador: 286110

Página 618 de 622

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.
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12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.
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12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0156 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0165 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0166 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0167 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0168 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0169 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0170 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:23:55 Sistema Para o item 0171 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO
EIRELI.

12/05/2022 - 15:34:06 Sistema O fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA foi inabilitado no
processo.
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12/05/2022 - 15:34:06 Sistema Motivo: Descumprimento do instrumento Vinculativo não sendo encaminhados o 10.1.1. Relativos à
Qualificação Técnica: b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada
de fotos da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de
“Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 10.1.3 c) Prova
de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único
da portaria 1421/2014 do MTE ou mesmo a Certidão conforme portaria 667/2021 e 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços... (CONTINUA)

12/05/2022 - 15:34:06 Sistema (CONT. 1) provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único

12/05/2022 - 15:34:06 Sistema O fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA foi inabilitado para
o item 0117 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 15:34:06 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 19,61.

12/05/2022 - 15:34:06 Sistema O fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA foi inabilitado para
o item 0120 pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 15:34:06 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com lance de R$ 29,93.

12/05/2022 - 15:34:24 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:34:24 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

12/05/2022 - 15:34:31 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2022 às 15:54.

12/05/2022 - 15:45:01 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0001.

12/05/2022 - 15:46:40 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0003.

12/05/2022 - 15:48:08 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0002.

12/05/2022 - 16:03:53 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

12/05/2022 - 16:03:53 Sistema Intenção: ilustríssimo Sr. pregoeiro, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, inexistindo a
hipótese da "rejeição sumária" da intenção de recurso na legislação, apontamos como motivação da intenção
de recurso, mediante a inabilitação de nossa empresa, cujo motivação deu-se por motivos justificáveis, que
serão apontados e fundamentados na peça recursal, onde o motivo cujo foi considerado ultrapassado o limite
de empresas optantes pelo simples nacional, não foi identificado por este pregoeiro que houve um
cancelamento explicito no próprio relatório da DRE devendo este ser subtraído do total expresso, ficando
bem abaixo do teto exigido por lei, quanto o motivo da divergência entre os balanços, destaco que o que
deve ser considerado é o do livro diário, documento oficial, sendo apresentado como exige o edital e na
forma da lei, desconsiderando o anexo balanço consolidado, este arquivo deve ser considerado apenas por
estar acompanhado das certidões... (CONTINUA)

12/05/2022 - 16:03:53 Sistema (CONT. 1) do contador que assina o balanço, outro motivo o fator exigido limite de “GE”, este exigido pela lei
8.883/1994, `PAR` 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva,
através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo
administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e
valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento
das obrigações decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) . Está claramente
lesando a competitividade, pois estipula limite abaixo do comumente praticado, cujo o próprio tcu entende de
maneira diferente, se faz jus a preservação do do principio da competitividade, pedimos reconsideração dos
fatos, e que habilite nossa empresa pois estamos dentro dos parâmetros legais. Reitero que todos fatos
expostos serão fundamentos na peça...

12/05/2022 - 16:03:53 Sistema (CONT. 2) recursal. Logo pedimos provimento.

12/05/2022 - 16:03:53 Sistema Justificativa: O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em
que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita,
em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo
e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha... (CONTINUA)

12/05/2022 - 16:03:53 Sistema (CONT. 1) estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não
só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros
princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo. Nesse sentido, vale citar a
lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: Trata-se de principio essencial cuja inobservância enseja nulidade do
procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo
o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada”.

12/05/2022 - 16:12:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

12/05/2022 - 16:12:48 Sistema Intenção: Apontamos como motivação da intenção de recurso a habilitação da empresa T COSTA DA SILVA
EIRELI, visto que a empresa deixou de atender a vários itens do ato convocatório, sendo estes apontados e
fundamentos na peça recursal, podemos destacar, desatendimento ao item 10.1.3.c) cujo empresa
apresentou a certidão somente do GOV, no qual se refere ao "art. 103, `PAR` 2° da Portaria MTP nº 667
/2021", e não ao que solicita no edital "art. 5º, `PAR` único, port. 1421/2014 MTE", do MTE somente a de
PCD, devendo apresentar as demais que o site dispõe, logo este deixou de atender as exigências do ato
convocatório. As demais observações serão apontadas na peça recursal, pedimos provimento.

12/05/2022 - 16:12:48 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, a empresa o qual menciona apresentou a certidão certidão negativa de débitos
trabalhista e a certidão conforme portaria 667/2021, a qual revogou a portaria 1421/MTE, logo a licitante não
poderia ser INABILITADA

12/05/2022 - 16:19:44 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
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12/05/2022 - 16:19:44 Sistema Intenção: Apontamos como motivação da intenção de recurso a habilitação da empresa HIGOR TUDO CASA
& CONSTRUCAO EIRELI , visto que a empresa deixou de atender a vários itens do ato convocatório, sendo
estes apontados e fundamentos da peça recursal, receita bruta superior ao teto para EPP, sendo que esta se
declara ME/EPP no sistema e nas certidões emitidas pela junta, apresentou também a 10.1.3.c) CPMR do
site GOV, e não do MTE, e 10.1.1.B) dentre outras situações a serem destacadas na peça, diante do exposto
pedimos provimento, e inabilitação da empresa.

12/05/2022 - 16:19:44 Sistema Justificativa: senhor Licitante, a empresa o qual menciona não se declara, onde fora observado em suas
documentações, além do balanço patrimonial. Apresentou a certidão certidão negativa de débitos trabalhista
e a certidão conforme portaria 667/2021, a qual revogou a portaria 1421/MTE, logo a licitante não poderia ser
INABILITADA

12/05/2022 - 16:20:09 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Maria Eliene Teixeira Barbosa

Pregoeiro

Karineide Ferreira dos Santos

Apoio

Werika Martins Melo

Apoio
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