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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Viseu
Prefeitura Municipal de Viseu

Registro de Preços Eletrônico - 034/2021/SRP

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

26/08/2021 21:07 26/08/2021 22:00 08/09/2021 18:00 13/09/2021 14:55 13/09/2021 15:00

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

0001 BOMBA MONO ESTÁGIO 1/2 CV MONOFÁSICA
220V

925,00 27 - UN Aceito

0002 BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV 220V MONOFÁSICA 770,00 29 - UN Aceito

0003 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO 2CV
TRIFASICA 220V

2.303,25 14 - UN Aceito

0004 BOMBA CENTRÍFUGA 3 CV TRIFÁSICO
220V/380V

2.953,50 7 - UN Aceito

0005 BOMBA CENTRÍFUGA 5 CV TRIFÁSICA
220V/380V/440V/760V

6.205,75 8 - UN Aceito

0006 BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA PARA POCO
450W 110V ANAUGER

504,50 37 - UN Aceito

0007 BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA PARA POCO
320W 254V ANAUGER

396,75 34 - UN Aceito

0008 BOMBA SUBMERSA 0,5 CV MONOFÁSICO 220V
4”

625,25 19 - UN Aceito

0009 BOMBA SUBMERSA 1 CV MONOFÁSICO 220V
4”

1.253,25 16 - UND Aceito

0010 BOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFÁSICO 220V
4”

2.351,25 14 - UN Aceito

0011 BOMBA SUBMERSA 2,0CV TRIFÁSICA 380V 4” 2.578,50 7 - UN Aceito

0012 BOMBA SUBMERSA 2,0CV MONOFÁSICO 220
4”

1.625,75 16 - UN Aceito

0013 BOMBA SUBMERSA 3,0CV TRIFÁSICO 220V 4” 4.852,25 9 - UN Aceito

0014 BOMBA SUBMERSA 5,5CV TRIFÁSICO 220V 4” 5.276,00 9 - UN Aceito

0015 BOMBA SUBMERSA 7,5CV TRIFÁSICO 4” 6.462,71 7 - UN Aceito

0016 BOMBA SUBMERSA 12,0CV TRIFÁSICO 380V 6” 13.383,00 3 - UN Aceito

0017 BOMBA SUBMERSA 10,0CV TRIFÁSICO 380V 6” 9.413,50 3 - UN Aceito

0018 CHAVE PARTIDA DIRETA 11 A 17A 380V 350,98 12 - UN Aceito

0019 CHAVE PARTIDA DIRETA 20 A 25A 380V 388,75 25 - UN Aceito

0020 CHAVE PARTIDA DIRETA 6,3 A 10A 380V 325,75 28 - UN Aceito

0021 CONTATOR AUXILIAR PARA PARTIDA BOBINA
220 VLTS

185,25 13 - UN Aceito

0022 CONTATOR 3TF 43 BOBINA 220 VOLTS 630,75 15 - UN Aceito

0023 MICROCONTACTOR C/ BOBINA 220V CW7.10 716,98 9 - UN Aceito

0024 QUADRO DE COMANDO 10,0CV 220V 2.560,23 5 - UN Aceito

0025 QUADRO DE COMANDO 2,0CV 220V 895,48 26 - UN Aceito

0026 QUADRO DE COMANDO 3,0CV 380V 1.324,23 9 - UN Aceito

0027 QUADRO DE COMANDO 7,5CV 380V 2.272,45 5 - UN Aceito

0028 RELÉ DE EELETROD (NIVEL) 220V 250,75 7 - UN Aceito

0029 RELÉ DE SOBRECARGA 3UA 10 A 16A 252,50 11 - UN Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

26/08/2021 EDITAL DO P.E 034.2021 ass.pdf
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Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

14/09/2021 - 17:07 Negociação aberta para o processo
034/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,5,6,10,13,18,19,20,22,23,25,26 do
processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 17:07 Negociação aberta para o processo
034/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,4,9,14,15,16,21,27,29 do processo
034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 17:07 Negociação aberta para o processo
034/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,24 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 17:07 Negociação aberta para o processo
034/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,28 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 17:07 Negociação aberta para o processo
034/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,12,17 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 17:07 Negociação aberta para o processo
034/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/09/2021 - 09:13 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/09/2021 às 09:45.

17/09/2021 - 12:31 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 12:31 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 12:32 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 12:32 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 12:33 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 12:33 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 12:34 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 12:45 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 14:40 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,5,6,10,13,18,19,20,22,23,25,26 do
processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 14:40 Negociação aberta para o
processo034/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,4,9,14,15,16,21,27,29 do processo
034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 14:40 Negociação aberta para o
processo034/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,24 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 14:40 Negociação aberta para o
processo034/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,28 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 14:40 Negociação aberta para o
processo034/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,12,17 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 14:40 Negociação aberta para o
processo034/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 14:42 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,5,6,10,13,18,19,20,22,23,25,26 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 14:42 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências nos itens 2,4,9,14,15,16,21,27,29 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 14:42 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências nos itens 3,24 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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17/09/2021 - 14:42 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências nos itens 7,28 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 14:42 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências nos itens 8,12,17 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 14:42 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 11 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/10/2021 - 12:08 Documentos solicitados para o
processo 034/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 034/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Bomba Mono estágio 1/2
Cv Monofásica 220V

T COSTA DA SILVA
EIRELI

BOMBA B-10 1/2 CV EBARA/THEBE 598,00 27 16.146,00

0002 Bomba Centrífuga 1 CV
220V Monofásica

T COSTA DA SILVA
EIRELI

BOMBA TH-16 NR 1.0
CV

EBARA/THEBE 1.198,03 29 34.742,87

0003 Bomba Centrifuga
Monoestagio 2Cv
Trifasica 220V

T COSTA DA SILVA
EIRELI

BOMBA TH-16 NR 2,0
CV

EBARA/THEBE 1.467,64 14 20.546,96

0004 Bomba Centrífuga 3 Cv
Trifásico 220V/380V

T COSTA DA SILVA
EIRELI

BOMBA TH-16 NR 3,0
CV

EBARA/THEBE 1.719,45 7 12.036,15

0005 Bomba Centrífuga 5 Cv
Trifásica
220V/380V/440V/760V

T COSTA DA SILVA
EIRELI

BOMBA TSH-18 5,0 CV EBARA/THEBE 4.233,00 8 33.864,00

0006 Bomba Submersa
Vibratoria para Poco
450W 110V ANAUGER

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

MAX BOMBAS MAX BOMBAS 342,00 37 12.654,00

0007 Bomba Submersa
Vibratoria para Poco
320W 254V ANAUGER

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

MAX BOMBAS MAX BOMBAS 276,00 34 9.384,00

0008 Bomba Submersa 0,5 CV
Monofásico 220V 4”

T COSTA DA SILVA
EIRELI

BMQ 4TSM-1007D 0,5HP EBARA/THEBE 1.526,01 19 28.994,19

0009 Bomba Submersa 1 CV
Monofásico 220V 4”

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

EBARA EBARA 1.345,95 16 21.535,20

0010 Bomba Submersa 1,5CV
Monofásico 220V 4”

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

EBARA EBARA 1.375,50 14 19.257,00

0011 Bomba Submersa 2,0CV
Trifásica 380V 4”

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

EBARA EBARA 1.516,50 7 10.615,50

0012 Bomba Submersa 2,0CV
Monofásico 220 4”

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

EBARA EBARA 1.598,78 16 25.580,48

0013 Bomba Submersa 3,0CV
Trifásico 220V 4”

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

EBARA EBARA 1.881,00 9 16.929,00

0014 Bomba Submersa 5,5CV
Trifásico 220V 4”

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

EBARA EBARA 3.102,00 9 27.918,00

0015 Bomba Submersa 7,5CV
Trifásico 4”

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

EBARA EBARA 4.141,50 7 28.990,50

0016 Bomba Submersa 12,0CV
Trifásico 380V 6”

T COSTA DA SILVA
EIRELI

MB R28A-06 BOMBA LEÃO 9.100,00 3 27.300,00

0017 Bomba Submersa 10,0CV
Trifásico 380V 6”

T COSTA DA SILVA
EIRELI

MB R28A-05 BOMBA LEÃO 8.190,00 3 24.570,00

0018 Chave Partida Direta 11 a
17A 380V

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

STECK STECK 229,50 12 2.754,00

0019 Chave Partida Direta 20 a
25A 380V

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

STECK STECK 261,64 25 6.541,00

0020 Chave Partida Direta 6,3
a 10A 380V

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

STECK STECK 188,74 28 5.284,72

0021 Contator Auxiliar Para
Partida Bobina 220 Vlts

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

STECK STECK 126,00 13 1.638,00

0022 Contator 3TF 43 Bobina
220 Volts

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

STECK STECK 123,00 15 1.845,00

0023 Microcontactor c/ Bobina
220V CW7.10

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

STECK STECK 85,13 9 766,17

0024 Quadro de Comando
10,0CV 220V

T COSTA DA SILVA
EIRELI

PN CPSL BOMBA LEÃO 679,00 5 3.395,00

0025 Quadro de Comando
2,0CV 220V

T COSTA DA SILVA
EIRELI

PN CPSL BOMBA LEÃO 679,00 26 17.654,00

0026 Quadro de Comando
3,0CV 380V

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

EBARA EBARA 747,00 9 6.723,00

0027 Quadro de comando
7,5CV 380V

T COSTA DA SILVA
EIRELI

QDG WEG 1.480,00 5 7.400,00
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0028 Relé de Eeletrod (Nivel)
220V

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

LUKMA LUKMA 82,50 7 577,50

0029 Relé de Sobrecarga 3UA
10 A 16A

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

STECK STECK 142,50 11 1.567,50

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
0001 - Bomba Mono estágio 1/2 Cv Monofásica 220V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:51:16

EBARA EBARA 27 925,00 24.975,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:32

FAMAC FAMAC 27 924,96 24.973,92 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
18:51:30

BOMBA B-10 1/2
CV

EBARA/THEBE 27 824,95 22.273,65 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:17:09

MSC-50 MS BOMBAS 27 925,00 24.975,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:28

LEPONO LEPONO 27 667,01 18.009,27 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:12:11

BP500 Intech 27 5.000,00 135.000,00 Sim

0002 - Bomba Centrífuga 1 CV 220V Monofásica
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:51:42

EBARA EBARA 29 770,00 22.330,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
18:54:00

BOMBA TH-16 NR
1.0 CV

EBARA/THEBE 29 1.409,45 40.874,05 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:17:20

MSC-100 MS BOMBAS 29 770,00 22.330,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:28

LEPONO LEPONO 29 787,20 22.828,80 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:12:29

BP1000 Intech 29 5.000,00 145.000,00 Sim

0003 - Bomba Centrifuga Monoestagio 2Cv Trifasica 220V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:51:59

EBARA EBARA 14 2.303,25 32.245,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:31

FAMAC FAMAC 14 2.295,10 32.131,40 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
18:57:56

BOMBA TH-16 NR
2,0 CV

EBARA/THEBE 14 1.956,85 27.395,90 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:17:33

TH-16NR THEBE 14 2.303,25 32.245,50 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:28

ELETROPLAS ELETROPLAS 14 2.141,54 29.981,56 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:12:43

ECS -SA 200 T Eletroplas 14 20.000,00 280.000,00 Sim
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0004 - Bomba Centrífuga 3 Cv Trifásico 220V/380V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:52:22

EBARA EBARA 7 2.953,50 20.674,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:30

FAMAC FAMAC 7 2.684,60 18.792,20 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
19:03:48

BOMBA TH-16 NR
3,0 CV

EBARA/THEBE 7 2.292,60 16.048,20 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:17:53

TH-16NR THEBE 7 2.953,50 20.674,50 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

ELETROPLAS ELETROPLAS 7 2.306,30 16.144,10 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:12:56

ECS -SA 300 T Eletroplas 7 20.000,00 140.000,00 Sim

0005 - Bomba Centrífuga 5 Cv Trifásica 220V/380V/440V/760V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:53:17

EBARA EBARA 8 6.205,75 49.646,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:29

FAMAC FAMAC 8 6.205,71 49.645,68 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
19:07:52

BOMBA TSH-18
5,0 CV

EBARA/THEBE 8 4.980,00 39.840,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:18:04

THS-18 THEBE 8 6.205,75 49.646,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

ELETROPLAS ELETROPLAS 8 5.137,40 41.099,20 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:13:13

BC-21 R 1 1/2 Schneider 8 20.000,00 160.000,00 Sim

0006 - Bomba Submersa Vibratoria para Poco 450W 110V ANAUGER
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:53:39

EBARA EBARA 37 504,50 18.666,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:27

MAX BOMBAS MAX BOMBAS 37 486,12 17.986,44 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
19:14:15

Bomba Submersa
Vibratória 450W
900 5G

ANAUGER 37 850,00 31.450,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:18:17

HB901 HB BOMBAS 37 504,50 18.666,50 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

ANAUGER ANAUGER 37 622,09 23.017,33 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:13:27

Turbo 1500 Maxibombas 37 5.000,00 185.000,00 Sim

0007 - Bomba Submersa Vibratoria para Poco 320W 254V ANAUGER
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:53:54

EBARA EBARA 34 396,75 13.489,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:26

MAX BOMBAS MAX BOMBAS 34 378,40 12.865,60 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
19:16:55

Bomba Submersa
Vibratória 320W
900 5G

ANAUGER 34 620,00 21.080,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:18:31

HB780 HB BOMBAS 34 500,00 17.000,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

ANAUGER ANAUGER 34 373,22 12.689,48 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:13:44

Turbo 1500 Maxibombas 34 5.000,00 170.000,00 Sim

0008 - Bomba Submersa 0,5 CV Monofásico 220V 4”
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:54:09

EBARA EBARA 19 625,25 11.879,75 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
19:28:59

BMQ 4TSM-1007D
0,5HP

EBARA/THEBE 19 1.795,30 34.110,70 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:18:51

4MS MS BOMBAS 19 1.100,00 20.900,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

LEPONO LEPONO 19 882,36 16.764,84 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:14:24

TSML-0304 Thebe 19 10.000,00 190.000,00 Sim

0009 - Bomba Submersa 1 CV Monofásico 220V 4”
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:54:24

EBARA EBARA 16 1.253,25 20.052,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:26

EBARA EBARA 16 1.345,95 21.535,20 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
19:30:34

BMQ 4TSM-3506D
1HP 230V MON

EBARA/THEBE 16 2.006,50 32.104,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:19:06

4MS MS BOMBAS 16 1.300,00 20.800,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

LEPONO LEPONO 16 1.251,00 20.016,00 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:14:38

TSML-0308 Thebe 16 10.000,00 160.000,00 Sim

0010 - Bomba Submersa 1,5CV Monofásico 220V 4”
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:54:44

EBARA EBARA 14 2.351,25 32.917,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:24

EBARA EBARA 14 1.986,75 27.814,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
19:32:05

BMQ 4TSM-6005D
1,5HP 230V MON

EBARA/THEBE 14 3.206,65 44.893,10 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:19:17

4MS MS BOMBAS 14 2.351,25 32.917,50 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

LEPONO LEPONO 14 1.872,87 26.220,18 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:14:54

TSML-0310 Thebe 14 10.000,00 140.000,00 Sim

0011 - Bomba Submersa 2,0CV Trifásica 380V 4”
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:58:09

EBARA EBARA 7 2.578,50 18.049,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:23

EBARA EBARA 7 2.364,00 16.548,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:19:38

4MS MS BOMBAS 7 2.578,50 18.049,50 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
23:51:56

BM 4TSM-6006D
2HP

EBARA/THEBE 7 3.390,00 23.730,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

LEPONO LEPONO 7 2.374,56 16.621,92 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:15:15

TSML-0313 Thebe 7 20.000,00 140.000,00 Sim

0012 - Bomba Submersa 2,0CV Monofásico 220 4”
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:58:28

EBARA EBARA 16 1.625,75 26.012,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:22

EBARA EBARA 16 1.625,71 26.011,36 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/10/2021 às 15:47:49.
Código verificador: 150CBB

Página 7 de 101

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:19:51

4MS MS BOMBAS 16 1.700,00 27.200,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
23:56:42

BMQ 4TSM-6006D
2HP

EBARA/THEBE 16 2.565,68 41.050,88 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

LEPONO LEPONO 16 1.600,92 25.614,72 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:15:29

TSML-0313 Thebe 16 20.000,00 320.000,00 Sim

0013 - Bomba Submersa 3,0CV Trifásico 220V 4”
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:58:41

EBARA EBARA 9 4.852,25 43.670,25 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:21

EBARA EBARA 9 4.196,00 37.764,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:20:07

4MS MS BOMBAS 9 4.852,25 43.670,25 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

12/09/2021 -
23:57:50

BM 4TSM-8006D
3HP

EBARA/THEBE 9 2.732,95 24.596,55 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

LEPONO LEPONO 9 2.839,72 25.557,48 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:16:28

TSML-0316 Thebe 9 20.000,00 180.000,00 Sim

0014 - Bomba Submersa 5,5CV Trifásico 220V 4”
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:58:55

EBARA EBARA 9 5.276,00 47.484,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:20

EBARA EBARA 9 4.732,00 42.588,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:20:20

4MS MS BOMBAS 9 5.276,00 47.484,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
00:00:02

BM 4TSM-6017D
5,5HP

EBARA/THEBE 9 4.853,14 43.678,26 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

LEPONO LEPONO 9 3.535,98 31.823,82 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:16:44

TSM-6014D Thebe 9 20.000,00 180.000,00 Sim

0015 - Bomba Submersa 7,5CV Trifásico 4”
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:59:22

EBARA EBARA 7 6.462,71 45.238,97 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:19

EBARA EBARA 7 5.980,12 41.860,84 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:20:33

4MS MS BOMBAS 7 6.462,71 45.238,97 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
00:07:08

BM 4TSM-6017D
7,5HP

EBARA/THEBE 7 5.865,00 41.055,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

LEPONO LEPONO 7 4.457,21 31.200,47 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:16:58

TSM-8012D Thebe 7 20.000,00 140.000,00 Sim

0016 - Bomba Submersa 12,0CV Trifásico 380V 6”
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:59:39

EBARA EBARA 3 13.383,00 40.149,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:20:48

R20A LEÃO 3 13.383,00 40.149,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
00:07:47

MB R28A-06 BOMBA LEÃO 3 11.125,00 33.375,00 Sim
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CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

EBARA EBARA 3 12.308,00 36.924,00 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:17:13

VBOP66X06120Y Vanbro 3 50.000,00 150.000,00 Sim

0017 - Bomba Submersa 10,0CV Trifásico 380V 6”
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
09:59:53

EBARA EBARA 3 9.413,50 28.240,50 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:20:59

R20A LEÃO 3 10.200,00 30.600,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
00:08:40

MB R28A-05 BOMBA LEÃO 3 10.791,00 32.373,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

EBARA EBARA 3 9.918,00 29.754,00 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:17:28

VBOP64X08100Y Vanbro 3 50.000,00 150.000,00 Sim

0018 - Chave Partida Direta 11 a 17A 380V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:00:14

LEVILUX LEVILUX 12 350,98 4.211,76 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:19

STECK STECK 12 325,21 3.902,52 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:21:16

JQC-18 JNG 12 350,98 4.211,76 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
09:38:50

PDW045V25 WEG 12 594,00 7.128,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

JNG JNG 12 351,21 4.214,52 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:18:48

QCX2-18 Jng 12 2.000,00 24.000,00 Sim

0019 - Chave Partida Direta 20 a 25A 380V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:00:26

LEVILUX LEVILUX 25 388,75 9.718,75 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:17

STECK STECK 25 365,00 9.125,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:21:31

QCX2 JNG 25 388,75 9.718,75 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
09:42:31

Pdw08 WEG 25 895,00 22.375,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

JNG JNG 25 377,43 9.435,75 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:19:01

QCX2-25 Jng 25 2.000,00 50.000,00 Sim

0020 - Chave Partida Direta 6,3 a 10A 380V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:00:41

LEVILUX LEVILUX 28 325,75 9.121,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:17

STECK STECK 28 300,00 8.400,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:21:52

JQC-09 JNG 28 325,75 9.121,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
09:44:07

LE1E6CV380Q7 SCHNEIDER 28 410,00 11.480,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

JNG JNG 28 284,08 7.954,24 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:19:16

QCX2-09 Jng 28 2.000,00 56.000,00 Sim
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0021 - Contator Auxiliar Para Partida Bobina 220 Vlts
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:04:51

LEVILUX LEVILUX 13 185,25 2.408,25 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:16

STECK STECK 13 170,00 2.210,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
09:47:01

CA2KN22M7 SCHNEIDER 13 262,00 3.406,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

JNG JNG 13 49,97 649,61 Sim

0022 - Contator 3TF 43 Bobina 220 Volts
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:05:04

LEVILUX LEVILUX 15 630,75 9.461,25 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:15

STECK STECK 15 250,60 3.759,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:23:09

CJX2 2510 JNG 15 630,75 9.461,25 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
09:50:07

3tf44-45 SCHNEIDER 15 452,00 6.780,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

JNG JNG 15 250,36 3.755,40 Sim

0023 - Microcontactor c/ Bobina 220V CW7.10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:05:19

LEVILUX LEVILUX 9 716,98 6.452,82 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:14

STECK STECK 9 250,00 2.250,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:23:23

CJX2 K1210 JNG 9 716,98 6.452,82 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
00:10:35

PN CPD6 BOMBA LEÃO 9 2.019,22 18.172,98 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

JNG JNG 9 137,74 1.239,66 Sim

0024 - Quadro de Comando 10,0CV 220V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:05:33

LEVILUX LEVILUX 5 2.560,23 12.801,15 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:14

EBARA EBARA 5 2.400,00 12.000,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:23:38

10CV LEÃO 5 3.500,00 17.500,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
00:11:26

PN CPSL BOMBA LEÃO 5 905,04 4.525,20 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

EBARA EBARA 5 2.236,00 11.180,00 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:19:33

Emplac Emplac 5 20.000,00 100.000,00 Sim

0025 - Quadro de Comando 2,0CV 220V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:05:50

LEVILUX LEVILUX 26 895,48 23.282,48 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:39

EBARA EBARA 26 895,43 23.281,18 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:23:53

2CV LEÃO 26 895,48 23.282,48 Sim
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T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
00:12:43

PN CPSL BOMBA LEÃO 26 905,04 23.531,04 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

EBARA EBARA 26 1.025,70 26.668,20 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:19:49

Emplac Emplac 26 20.000,00 520.000,00 Sim

0026 - Quadro de Comando 3,0CV 380V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:06:03

LEVILUX LEVILUX 9 1.324,23 11.918,07 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:36

EBARA EBARA 9 1.100,00 9.900,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:24:05

3CV LEÃO 9 1.324,23 11.918,07 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
00:13:30

PN CPD4 BOMBA LEÃO 9 1.766,16 15.895,44 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

EBARA EBARA 9 1.276,64 11.489,76 Sim

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-
96

13/09/2021 -
13:20:48

Emplac Emplac 9 20.000,00 180.000,00 Sim

0027 - Quadro de comando 7,5CV 380V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:06:17

LEVILUX LEVILUX 5 2.272,45 11.362,25 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:35

EBARA EBARA 5 2.190,00 10.950,00 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:24:21

7,5CV LEÃO 5 2.900,00 14.500,00 Sim

T COSTA DA SILVA
EIRELI

03.230.897/0001-
38

13/09/2021 -
09:59:06

QDG WEG 5 1.920,00 9.600,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

EBARA EBARA 5 1.924,00 9.620,00 Sim

0028 - Relé de Eeletrod (Nivel) 220V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:06:42

FOXLUX FOXLUX 7 250,75 1.755,25 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:34

LUKMA LUKMA 7 190,10 1.330,70 Sim

Comatel - Comércio de
Material Ltda

04.510.069/0001-
16

12/09/2021 -
23:24:47

JLS JNG 7 250,75 1.755,25 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

JNG JNG 7 203,08 1.421,56 Sim

0029 - Relé de Sobrecarga 3UA 10 A 16A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

34.036.580/0001-
99

07/09/2021 -
10:06:56

LOXLUX Modelo
Obrigatório

11 252,50 2.777,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

10/09/2021 -
16:09:33

STECK STECK 11 220,00 2.420,00 Sim

CONSTRUELETRICOS
E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS EIRELI

24.766.463/0001-
27

13/09/2021 -
11:00:29

JNG JNG 11 186,18 2.047,98 Sim

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

Comatel - Comércio de Material Ltda 04.510.069/0001-16 60 dias

BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-96 60 dias

J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME 21.254.778/0001-05 60 dias
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D. DUARTE DE MOURA EIRELI 34.036.580/0001-99 60 dias

CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI 24.766.463/0001-27 60 dias

T COSTA DA SILVA EIRELI 03.230.897/0001-38 60 dias

Lances Enviados
0001 - Bomba Mono estágio 1/2 Cv Monofásica 220V
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:51:16 925,00 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:32 924,96 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 18:51:30 824,95 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

12/09/2021 - 23:17:09 925,00 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 11:00:28 667,01 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:12:11 5.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33
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14/09/2021 - 15:16:05 667,00 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:18:11 701,21 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:19:23 617,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:21:35 647,50 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:26:09 618,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:40:08 615,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:40:30 614,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:41:10 598,00 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:41:19 496,91 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 15:43:48 397,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

0002 - Bomba Centrífuga 1 CV 220V Monofásica
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:51:42 770,00 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

12/09/2021 - 18:54:00 1.409,45 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

12/09/2021 - 23:17:20 770,00 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 11:00:28 787,20 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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13/09/2021 - 13:12:29 5.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:16:12 769,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:18:32 1.198,03 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:20:46 759,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:21:50 750,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:25:23 749,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:31:57 748,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:32:17 747,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 15:37:45 570,00 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:37:59 584,15 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:38:14 551,04 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

0003 - Bomba Centrifuga Monoestagio 2Cv Trifasica 220V
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:51:59 2.303,25 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:31 2.295,10 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 18:57:56 1.956,85 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

12/09/2021 - 23:17:33 2.303,25 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 11:00:28 2.141,54 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/10/2021 às 15:47:49.
Código verificador: 150CBB

Página 16 de 101

13/09/2021 - 13:12:43 20.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:16:13 1.956,84 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:19:12 1.950,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:21:07 1.900,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:22:12 1.800,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:25:38 1.799,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:30:39 1.710,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:30:56 1.711,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:31:00 1.709,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 15:31:09 1.798,98 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:31:19 1.700,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:31:34 1.699,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:31:54 1.690,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:32:04 1.691,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:32:09 1.689,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:32:17 1.680,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:32:27 1.679,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:32:40 1.670,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:32:52 1.669,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:33:36 1.663,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:33:46 1.662,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:34:19 1.720,00 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:34:30 1.467,64 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:35:00 1.499,08 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:37:01 1.655,25 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 15:37:02 1.486,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

0004 - Bomba Centrífuga 3 Cv Trifásico 220V/380V
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:52:22 2.953,50 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:30 2.684,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 19:03:48 2.292,60 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

12/09/2021 - 23:17:53 2.953,50 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 11:00:29 2.306,30 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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13/09/2021 - 13:12:56 20.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:16:14 2.292,59 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:19:29 2.200,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:21:21 2.100,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:23:06 2.070,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:25:52 2.069,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:30:43 2.010,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:31:09 2.011,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:31:10 2.009,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 15:31:13 2.010,33 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:31:28 2.000,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:31:34 2.009,89 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:31:47 1.999,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:31:55 2.008,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:31:58 1.995,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:32:15 1.999,77 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:32:16 1.996,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:32:35 1.994,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:32:38 1.995,38 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:32:51 1.990,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:32:59 1.994,68 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:33:02 1.899,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:33:15 1.988,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:33:19 1.989,24 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 15:33:22 1.900,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:33:39 1.987,66 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:33:51 1.895,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:34:08 1.894,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:35:17 1.892,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:35:37 1.890,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:36:02 1.889,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:36:21 1.880,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:37:01 1.614,41 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:37:15 1.719,45 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:37:20 1.741,50 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:39:44 1.886,85 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0005 - Bomba Centrífuga 5 Cv Trifásica 220V/380V/440V/760V
Data Valor CNPJ Situação
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07/09/2021 - 09:53:17 6.205,75 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:29 6.205,71 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 19:07:52 4.980,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

12/09/2021 - 23:18:04 6.205,75 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 11:00:29 5.137,40 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:13:13 20.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:16:36 5.137,39 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:21:38 4.900,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 15:23:33 4.800,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:26:05 4.799,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:30:06 4.780,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:31:18 4.781,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:31:22 4.779,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:31:44 4.620,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:31:56 4.619,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:32:01 4.600,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:32:22 4.601,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:32:42 4.599,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:32:58 4.580,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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14/09/2021 - 15:33:12 4.570,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:33:29 4.571,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:33:58 4.520,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:34:18 4.519,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:34:58 4.500,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:35:12 4.499,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:35:34 4.498,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:36:06 4.490,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:36:59 4.489,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:37:14 4.480,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:37:33 4.479,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:38:16 4.654,31 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46
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14/09/2021 - 15:38:20 3.371,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:38:33 3.596,18 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:39:09 4.233,00 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

0006 - Bomba Submersa Vibratoria para Poco 450W 110V ANAUGER
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:53:39 504,50 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:27 486,12 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 19:14:15 850,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

12/09/2021 - 23:18:17 504,50 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 11:00:29 622,09 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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13/09/2021 - 13:13:27 5.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:16:20 486,11 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:19:48 722,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:22:29 499,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:23:40 497,67 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:23:51 450,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:26:34 451,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:31:19 485,34 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 15:35:08 420,00 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:37:25 342,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:37:29 320,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

0007 - Bomba Submersa Vibratoria para Poco 320W 254V ANAUGER
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:53:54 396,75 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:26 378,40 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 19:16:55 620,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

12/09/2021 - 23:18:31 500,00 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 11:00:29 373,22 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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13/09/2021 - 13:13:44 5.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:16:36 373,21 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:20:06 527,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:22:50 370,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:24:01 350,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:26:28 349,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:26:42 385,42 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:31:30 369,58 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:39:39 298,58 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 15:39:47 280,00 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:42:18 276,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0008 - Bomba Submersa 0,5 CV Monofásico 220V 4”
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:54:09 625,25 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

12/09/2021 - 19:28:59 1.795,30 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

12/09/2021 - 23:18:51 1.100,00 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 11:00:29 882,36 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:14:24 10.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33
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14/09/2021 - 15:16:36 1.099,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:20:22 1.526,01 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:23:56 750,01 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:26:56 888,72 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:36:19 530,00 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:37:52 750,00 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

0009 - Bomba Submersa 1 CV Monofásico 220V 4”
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:54:24 1.253,25 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:26 1.345,95 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 19:30:34 2.006,50 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/10/2021 às 15:47:49.
Código verificador: 150CBB

Página 31 de 101

12/09/2021 - 23:19:06 1.300,00 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 11:00:29 1.251,00 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:14:38 10.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:16:36 1.250,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:20:36 1.705,53 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:24:23 1.100,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:24:26 1.240,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:26:58 1.099,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 15:27:10 1.101,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:38:44 939,94 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:38:52 938,25 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:39:30 980,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

0010 - Bomba Submersa 1,5CV Monofásico 220V 4”
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:54:44 2.351,25 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:24 1.986,75 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 19:32:05 3.206,65 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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12/09/2021 - 23:19:17 2.351,25 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 11:00:29 1.872,87 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:14:54 10.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:20:46 2.725,65 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:24:33 1.800,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:25:01 1.799,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:31:37 1.790,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30
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14/09/2021 - 15:31:40 1.799,34 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:33:26 1.780,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:33:29 1.798,84 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:33:56 1.781,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:33:57 1.789,05 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:38:57 1.763,44 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 15:39:09 1.311,01 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:39:56 1.147,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 15:41:34 1.375,50 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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07/09/2021 - 09:58:09 2.578,50 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:23 2.364,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 23:19:38 2.578,50 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

12/09/2021 - 23:51:56 3.390,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 2.374,56 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:15:15 20.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:56:39 2.363,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:57:08 2.360,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 15:57:14 2.359,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:57:28 2.363,67 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:57:32 2.881,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:58:23 2.358,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:58:26 2.359,26 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:59:33 2.300,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:00:24 2.299,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:00:27 2.357,58 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:03:54 2.200,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:03:58 2.299,81 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:04:36 2.199,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:04:39 2.298,73 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:10:32 2.198,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30
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14/09/2021 - 16:10:35 2.199,38 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:10:54 2.197,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:10:58 2.198,56 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:11:39 2.196,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:11:42 2.197,07 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:11:46 2.000,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:11:51 1.999,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:12:02 2.196,06 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:12:06 1.900,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:12:11 1.899,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:12:22 1.999,41 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:12:37 1.897,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 16:12:40 1.896,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:12:43 1.899,11 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:13:02 1.383,00 (lance oculto) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:13:24 1.804,95 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:14:55 1.662,19 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:16:00 1.516,50 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0012 - Bomba Submersa 2,0CV Monofásico 220 4”
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:58:28 1.625,75 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:22 1.625,71 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2021 - 23:19:51 1.700,00 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

12/09/2021 - 23:56:42 2.565,68 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 1.600,92 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:15:29 20.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:56:39 1.600,91 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:57:24 1.599,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:57:28 1.600,51 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:57:59 2.180,83 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:59:45 1.580,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46
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14/09/2021 - 16:00:34 1.579,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:00:37 1.598,78 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:04:34 1.500,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:05:03 1.499,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:10:36 1.498,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:11:03 1.497,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:11:40 1.496,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:11:49 1.400,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:12:30 1.399,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 16:12:49 1.398,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:14:07 1.397,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:14:55 1.300,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:15:05 1.299,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:15:50 1.138,02 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:16:17 1.298,00 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

0013 - Bomba Submersa 3,0CV Trifásico 220V 4”
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:58:41 4.852,25 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:21 4.196,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2021 - 23:20:07 4.852,25 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

12/09/2021 - 23:57:50 2.732,95 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 2.839,72 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:16:28 20.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:56:39 2.732,94 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:57:28 2.839,27 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:57:45 2.730,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:57:49 2.732,82 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:58:13 2.729,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:58:34 2.728,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:58:43 2.729,39 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:00:06 2.727,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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14/09/2021 - 16:00:09 2.728,78 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:00:14 3.396,57 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:00:52 2.725,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:00:55 2.727,76 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:01:16 2.724,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:01:19 2.726,49 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:01:42 2.723,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:01:45 2.724,46 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:02:17 2.722,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:02:20 2.723,06 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:02:51 2.721,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:02:54 2.722,34 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:06:30 2.720,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:06:33 2.721,25 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:07:00 2.719,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:07:03 2.720,46 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:10:42 2.718,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:10:45 2.719,86 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:11:01 2.715,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:11:05 2.718,47 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:11:10 2.714,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 16:11:25 2.717,68 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:11:37 2.713,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:11:44 2.710,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:11:48 2.713,21 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:11:52 2.709,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:12:08 2.712,53 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:12:33 2.674,00 (lance oculto) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:13:48 2.323,00 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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14/09/2021 - 16:13:57 1.692,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:15:19 2.129,79 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:15:35 1.881,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0014 - Bomba Submersa 5,5CV Trifásico 220V 4”
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:58:55 5.276,00 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:20 4.732,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 23:20:20 5.276,00 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 00:00:02 4.853,14 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 3.535,98 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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13/09/2021 - 13:16:44 20.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:56:44 3.535,97 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:58:05 3.534,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:58:08 3.535,35 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:58:24 4.125,17 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:00:33 3.693,20 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:10:48 3.533,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:11:21 3.530,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:11:24 3.533,28 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:11:45 3.529,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:11:48 3.532,22 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:11:52 3.528,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:12:08 3.529,44 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:12:48 3.527,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:12:51 3.528,75 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:12:54 3.526,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33
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14/09/2021 - 16:12:59 3.526,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:13:09 3.525,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:13:13 3.526,49 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:14:15 3.524,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:14:18 3.525,57 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:14:19 3.523,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:16:52 3.522,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:16:55 3.523,57 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:16:58 3.521,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:17:18 3.520,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:17:22 3.519,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:17:25 3.521,42 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:17:53 3.525,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:18:06 3.514,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:18:09 3.519,78 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:18:12 3.513,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:18:44 3.510,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:18:47 3.513,80 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:18:51 3.509,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:19:23 3.508,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:19:26 3.509,28 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:19:27 3.507,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:19:58 3.507,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:20:01 3.507,56 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:20:02 3.506,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:20:22 3.056,00 (lance oculto) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:20:41 2.475,19 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:22:21 3.146,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:23:23 3.102,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0015 - Bomba Submersa 7,5CV Trifásico 4”
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:59:22 6.462,71 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:19 5.980,12 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2021 - 23:20:33 6.462,71 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 00:07:08 5.865,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 4.457,21 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:16:58 20.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:56:50 4.457,20 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:57:28 5.864,00 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:58:39 4.985,25 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:58:43 4.984,84 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 15:58:51 4.455,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 15:59:04 4.456,50 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:00:48 4.523,90 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:10:53 4.454,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:11:31 4.453,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:11:34 4.454,35 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:11:52 4.452,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:11:56 4.453,65 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:13:00 4.450,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:13:03 4.452,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:13:08 4.449,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:13:15 4.448,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:13:24 4.449,75 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:13:27 4.440,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:13:32 4.439,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:13:44 4.448,67 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:14:24 4.435,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:14:28 4.439,79 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:14:32 4.434,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:15:14 3.629,00 (lance oculto) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:15:35 3.120,05 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:16:55 3.780,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:18:16 4.141,50 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0016 - Bomba Submersa 12,0CV Trifásico 380V 6”
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:59:39 13.383,00 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46
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12/09/2021 - 23:20:48 13.383,00 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 00:07:47 11.125,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 12.308,00 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:17:13 50.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:56:51 11.124,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:58:51 11.124,80 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:59:27 11.120,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:00:20 11.119,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:01:00 11.000,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46
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14/09/2021 - 16:01:20 10.999,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:01:40 10.998,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:02:02 10.995,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:05:09 10.900,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:05:30 10.899,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:06:18 10.898,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:06:50 10.897,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:10:59 11.060,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:11:07 10.895,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:11:42 10.894,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:11:48 10.890,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:11:52 10.889,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33
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14/09/2021 - 16:12:32 10.000,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:12:42 10.885,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:13:10 9.999,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:13:18 9.990,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:14:35 9.890,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:15:04 9.889,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:15:11 9.800,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:15:55 9.799,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:16:41 9.368,10 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:16:51 9.100,00 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:17:53 8.615,60 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

0017 - Bomba Submersa 10,0CV Trifásico 380V 6”
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 09:59:53 9.413,50 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

12/09/2021 - 23:20:59 10.200,00 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30
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13/09/2021 - 00:08:40 10.791,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 9.918,00 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:17:28 50.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:56:52 9.413,49 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:59:06 9.413,20 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:59:38 9.412,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:00:40 9.411,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:01:12 9.400,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:01:31 9.399,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:02:01 9.398,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:02:13 9.397,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:05:17 9.300,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:05:39 9.299,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:05:58 9.298,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:06:40 9.297,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 16:11:08 9.296,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:11:11 9.295,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:11:50 9.290,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:11:53 9.294,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:11:59 9.289,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:12:43 9.000,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:13:19 8.999,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30
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14/09/2021 - 16:13:55 8.900,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:14:13 8.895,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:14:34 8.894,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:15:14 8.893,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:16:21 9.238,13 (lance oculto) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:17:03 6.589,45 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:17:16 8.190,00 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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14/09/2021 - 16:17:19 8.559,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:18:30 6.942,60 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

0018 - Chave Partida Direta 11 a 17A 380V
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 10:00:14 350,98 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:19 325,21 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 23:21:16 350,98 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 09:38:50 594,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 351,21 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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13/09/2021 - 13:18:48 2.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:57:08 593,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:59:20 504,90 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 15:59:54 324,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:01:23 320,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:02:21 319,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:02:26 323,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:05:25 318,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:05:29 319,12 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:05:47 317,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:05:50 318,69 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:11:12 316,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:11:15 317,50 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:12:49 300,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:13:36 245,69 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:14:11 193,20 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:15:56 229,50 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:16:40 245,85 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

0019 - Chave Partida Direta 20 a 25A 380V
Data Valor CNPJ Situação
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07/09/2021 - 10:00:26 388,75 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:17 365,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 23:21:31 388,75 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 09:42:31 895,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 377,43 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:19:01 2.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:57:08 894,99 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:59:37 760,75 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:00:10 364,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 16:01:30 360,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:02:31 359,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:02:34 363,54 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:05:30 350,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:05:34 359,36 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:06:01 349,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:06:04 358,88 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:11:16 348,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:11:21 349,05 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:12:58 340,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:13:02 348,98 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:13:27 339,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:13:30 347,37 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:13:44 335,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:13:48 333,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:13:52 338,19 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:14:39 331,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:14:42 334,40 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:15:18 330,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:15:21 332,09 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:16:12 275,12 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:17:35 255,14 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:18:55 261,64 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:18:56 264,20 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

0020 - Chave Partida Direta 6,3 a 10A 380V
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 10:00:41 325,75 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:17 300,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 23:21:52 325,75 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 09:44:07 410,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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13/09/2021 - 11:00:29 284,08 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:19:16 2.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:57:08 325,74 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 15:59:47 348,50 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:01:37 280,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:02:40 279,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:02:43 283,75 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:05:37 275,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:05:40 278,33 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:06:16 274,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 16:11:21 273,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:11:24 274,61 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:13:07 270,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:13:10 273,91 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:13:32 271,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:13:34 272,96 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:13:37 260,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:13:55 270,12 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:13:59 250,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:14:16 269,43 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:14:43 251,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:14:44 259,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:17:04 249,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:17:07 250,65 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:17:25 240,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:17:28 249,08 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:18:01 227,50 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:18:36 145,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:19:10 198,86 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:20:48 188,74 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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0021 - Contator Auxiliar Para Partida Bobina 220 Vlts
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 10:04:51 185,25 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:16 170,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

13/09/2021 - 09:47:01 262,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 49,97 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:31:48 222,70 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:33:42 129,67 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:54:27 49,96 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:54:49 196,50 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:56:53 126,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0022 - Contator 3TF 43 Bobina 220 Volts
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 10:05:04 630,75 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:15 250,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 23:23:09 630,75 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 09:50:07 452,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido
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13/09/2021 - 11:00:29 250,36 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:31:56 250,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:32:01 384,20 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:33:58 441,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:36:55 249,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:36:58 250,16 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:53:53 111,02 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:54:43 175,25 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:56:41 123,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0023 - Microcontactor c/ Bobina 220V CW7.10
Data Valor CNPJ Situação
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07/09/2021 - 10:05:19 716,98 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:14 250,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 23:23:23 716,98 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 00:10:35 2.019,22 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 137,74 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:32:06 137,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:32:24 1.716,34 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:34:09 501,89 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:37:16 136,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:37:19 137,53 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/10/2021 às 15:47:49.
Código verificador: 150CBB

Página 75 de 101

14/09/2021 - 16:51:11 110,19 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:53:29 85,13 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:53:43 72,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

0024 - Quadro de Comando 10,0CV 220V
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 10:05:33 2.560,23 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:14 2.400,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 23:23:38 3.500,00 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 00:11:26 905,04 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 2.236,00 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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13/09/2021 - 13:19:33 20.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:32:16 2.917,70 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:34:27 1.792,61 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:34:30 2.235,86 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:35:06 905,03 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:53:25 679,00 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:53:58 1.565,20 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:56:16 1.764,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0025 - Quadro de Comando 2,0CV 220V
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 10:05:50 895,48 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:39 895,43 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/10/2021 às 15:47:49.
Código verificador: 150CBB

Página 77 de 101

12/09/2021 - 23:23:53 895,48 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 00:12:43 905,04 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 1.025,70 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:19:49 20.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:33:01 895,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:33:41 894,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:34:40 893,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46
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14/09/2021 - 16:34:45 894,42 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:35:42 892,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:35:45 893,92 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:43:42 890,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:43:46 892,76 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:44:02 889,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:44:06 891,02 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:50:02 626,84 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:50:02 679,00 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:52:43 736,50 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:53:33 390,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

0026 - Quadro de Comando 3,0CV 380V
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 10:06:03 1.324,23 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:36 1.100,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2021 - 23:24:05 1.324,23 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 00:13:30 1.766,16 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 1.276,64 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

13/09/2021 - 13:20:48 20.000,00 (proposta) 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da
data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução
CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...) 04/10/2021 13:00:33

14/09/2021 - 16:33:06 1.501,24 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:33:27 1.099,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:34:55 1.090,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46
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14/09/2021 - 16:37:53 1.089,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:37:56 1.098,11 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:43:52 1.080,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:43:56 1.089,56 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:45:30 1.081,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:45:31 1.088,81 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:46:43 1.079,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:46:46 1.080,36 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:56:56 455,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:57:04 926,96 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46
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14/09/2021 - 16:57:20 1.078,00 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:59:32 747,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0027 - Quadro de comando 7,5CV 380V
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 10:06:17 2.272,45 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:35 2.190,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 23:24:21 2.900,00 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 09:59:06 1.920,00 (proposta) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 1.924,00 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:33:37 2.459,38 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30
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14/09/2021 - 16:35:07 1.900,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:35:10 1.923,71 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:35:33 1.899,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:35:36 1.919,58 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:38:17 1.890,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:38:20 1.899,22 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:38:45 1.889,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:38:48 1.898,72 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:42:55 1.887,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:42:58 1.889,26 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:43:33 1.886,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:43:37 1.888,29 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:44:01 1.880,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:44:04 1.886,76 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:44:19 1.879,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:44:25 1.885,87 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:46:27 1.877,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:46:30 1.879,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:46:40 1.876,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:46:50 1.878,21 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:46:54 1.875,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:47:10 1.876,03 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:47:15 1.874,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:47:31 1.875,59 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:48:18 1.873,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:48:21 1.874,86 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:52:14 1.872,00 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:52:17 1.873,47 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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14/09/2021 - 16:52:36 1.871,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:52:40 1.872,42 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:53:02 1.590,71 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:53:31 1.346,80 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:53:44 1.480,00 (lance oculto) 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA
SILVA EIRELI

Válido

14/09/2021 - 16:55:53 1.582,50 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0028 - Relé de Eeletrod (Nivel) 220V
Data Valor CNPJ Situação

07/09/2021 - 10:06:42 250,75 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:34 190,10 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2021 - 23:24:47 250,75 (proposta) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

13/09/2021 - 11:00:29 203,08 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28
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14/09/2021 - 16:33:46 190,00 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

14/09/2021 - 16:35:19 180,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:38:29 179,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:38:33 189,17 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:50:13 162,46 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:50:13 175,52 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:52:43 82,50 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:52:57 110,00 (lance oculto) 04.510.069/0001-16 - Comatel -
Comércio de Material Ltda

Cancelado - O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências,
a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade a
fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL
COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com base na Demonstração dos
Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020,
cuja Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um
Resultado Líquido no exercício de R$ 124.241.52. Observa-se que nos
Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito”
no valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua
composição real e sua localização exata; Em seu disponível, segundo
as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata,
observamos que o valor demonstrado como disponível é de R$
254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$ 373.034,15 e
mais com uma depreciação acumulada no valor de R$
347.233,83, sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em
seu Ativo um realizável a longo prazo composto de
adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01,
portanto suscita dúvidas de que com essa composição o seu Circulante
seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda neste mesmo
entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à
pagar no valor de R$ 3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe
um Passivo bastante expressivo por trata-se de empréstimos e/ou
financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da
Liquidez Imediata. Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84
e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com um Capital Social
Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros
Acumulados não encontramos esclarecimentos sobre seu real destino
de suas reservas de lucro, levando-se em consideração que seu NIRE
data de 19/06/2001. 04/10/2021 12:46:30

0029 - Relé de Sobrecarga 3UA 10 A 16A
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/10/2021 às 15:47:49.
Código verificador: 150CBB

Página 85 de 101

07/09/2021 - 10:06:56 252,50 (proposta) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

10/09/2021 - 16:09:33 220,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

13/09/2021 - 11:00:29 186,18 (proposta) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:35:26 180,00 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:38:40 179,00 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:38:44 185,46 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

14/09/2021 - 16:55:36 130,33 (lance oculto) 24.766.463/0001-27 -
CONSTRUELETRICOS E
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada de fotos da empresa.
Ferindo ainda o principio da isonomia 04/10/2021 12:04:28

14/09/2021 - 16:55:39 176,75 (lance oculto) 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação
Técnica: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível
em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação,
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando
que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá
(ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota
fiscal apresentada e incompativel do objeto desta licitação 04/10/2021
13:20:46

14/09/2021 - 16:58:20 142,50 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0003 17/09/2021 - 12:48:38 03.230.897/0001-38 - T COSTA DA SILVA
EIRELI

EBARA.pdf

0002 04/10/2021 - 12:36:20 34.036.580/0001-99 - D. DUARTE DE
MOURA EIRELI

Nota Fiscal D.DUARTE.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:22

Camila Sousa - JCP 06/09/2021 02/12/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:22

Camila Sousa - JCP 06/09/2021 02/12/2021 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

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:22

Camila Sousa - JCP 06/09/2021 02/12/2021 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:22

Camila Sousa 342021 - - - CPF

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:22

Camila Sousa 342021 JCP 06/09/2021 - CNPJ
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J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:23

Camila Sousa 342021 JCP 06/09/2021 02/12/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:23

Camila Sousa 342021 JCP 06/09/2021 02/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:23

Camila Sousa 342021 JCP 06/09/2021 02/12/2021 Certidão de Falência e
Recuperação Judicial
ou Extrajudicial
expedida pelo Fórum
distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em que
conste o prazo de
validade e, não
havendo, somente será
aceita com a data de
emissão não superior a
90 (Noventa) dias e
ainda

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:23

Camila Sousa 342021 JCP 06/09/2021 02/12/2021 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:23

Camila Sousa 342021 JCP 06/09/2021 02/12/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:23

Camila Sousa 342021 JCP 06/09/2021 02/12/2021 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:23

Camila Sousa - - 06/09/2021 - Contrato Social

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:23

Camila Sousa - JCP 06/09/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:24

Camila Sousa - JCP 06/09/2021 02/12/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:24

Camila Sousa - JCP 06/09/2021 09/12/2021 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

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:48

JORGE CARLOS
PINHEIRO
PRADO

342021 VISEU 09/09/2021 25/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
15:49

JORGE CARLOS
PINHEIRO
PRADO

- VISEU 09/09/2021 30/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

09/09/2021 -
17:39

Ingrid Maia - VISEU 09/09/2021 28/12/2021 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

10/09/2021 -
11:43

TASSIA COSTA
DA SILVA

5033459 PC/PA 30/06/2005 - RG

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
11:45

TASSIA COSTA
DA SILVA

84460300206 - - - CPF

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
11:50

TASSIA COSTA
DA SILVA

03230897000138 RECEITA
FEDERAL

21/06/1999 - CNPJ

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
16:07

TASSIA COSTA
DA SILVA

7020210809438834 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

10/09/2021 09/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:09

Camila Sousa - - 10/09/2021 - Contrato Social

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:09

Camila Sousa - - 10/09/2021 - Contrato Social
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J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:09

Camila Sousa - - 10/09/2021 - Contrato Social

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:10

Camila Sousa 342021 VISEU 10/09/2021 31/12/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:10

Camila Sousa 342021 VISEU 10/09/2021 31/12/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:10

Camila Sousa 342021 VISEU 10/09/2021 31/12/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:10

Camila Sousa - VISEU 10/09/2021 30/12/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:10

Camila Sousa 342021 VISEU 10/09/2021 31/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:10

Camila Sousa 342021 VISEU 10/09/2021 31/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:10

Camila Sousa 342021 VISEU 10/09/2021 31/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:10

Camila Sousa - VISEU 10/09/2021 31/12/2021 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

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:10

Camila Sousa - VISEU 10/09/2021 31/12/2021 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

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:10

Camila Sousa - VISEU 10/09/2021 31/12/2021 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

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:10

Camila Sousa - VISEU 10/09/2021 31/12/2021 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

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:11

Camila Sousa 342021 VISEU 10/09/2021 31/12/2021 DEMAIS
DOCUMENTOS
SOLICITADOS NO
EDITAL

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:11

Camila Sousa - VISEU 10/09/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica
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J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:11

Camila Sousa - VISEU 10/09/2021 31/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:11

Camila Sousa 342021 VISEU 10/09/2021 31/12/2021 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:11

Camila Sousa 342021 VISEU 10/09/2021 31/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:11

Camila Sousa 342021 VISEU 10/09/2021 - CNPJ

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:11

Camila Sousa - VISEU 10/09/2021 31/12/2021 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:11

Camila Sousa - VISEU 10/09/2021 31/12/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
16:14

TASSIA COSTA
DA SILVA

2021082600444345540679 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

10/09/2021 24/09/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

J C P PRADO
COMERCIO
EIRELI ME

10/09/2021 -
16:16

Ingrid Maia 342021 VISEU 10/09/2021 - RG

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
16:21

TASSIA COSTA
DA SILVA

27993441/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

10/09/2021 08/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
16:26

TASSIA COSTA
DA SILVA

07081108505089 PODER
JUDICIÁRIO

08/07/2021 06/10/2021 Certidão de Falência e
Recuperação Judicial
ou Extrajudicial
expedida pelo Fórum
distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em que
conste o prazo de
validade e, não
havendo, somente será
aceita com a data de
emissão não superior a
90 (Noventa) dias e
ainda

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
16:33

TASSIA COSTA
DA SILVA

812 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAPANEMA

06/04/2021 31/12/2021 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
16:35

TASSIA COSTA
DA SILVA

- - 15/04/2021 - Contrato Social

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
16:39

TASSIA COSTA
DA SILVA

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAPANEMA

09/07/2021 07/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
17:12

TASSIA COSTA
DA SILVA

BALANÇO 2020 JUCEPA 07/04/2021 07/04/2022 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
17:15

TASSIA COSTA
DA SILVA

DECLARAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA

ELETROMIL 10/09/2021 10/12/2021 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

10/09/2021 -
18:54

TASSIA COSTA
DA SILVA

- CONSTRUTORA
GOMES DA SILVA

10/09/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
18:58

TASSIA COSTA
DA SILVA

- RECEITA
FEDERAL

10/09/2021 09/03/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

T COSTA DA
SILVA EIRELI

10/09/2021 -
19:07

TASSIA COSTA
DA SILVA

- MINISTÉRIO DO
TRABALHO

10/09/2021 10/11/2021 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

13/09/2021 -
09:21

TASSIA COSTA
DA SILVA

- AEletromil 13/09/2021 13/11/2021 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta
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T COSTA DA
SILVA EIRELI

13/09/2021 -
09:22

TASSIA COSTA
DA SILVA

- AEletromil 13/09/2021 13/11/2021 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

13/09/2021 -
09:29

TASSIA COSTA
DA SILVA

- TODAS 10/09/2021 10/11/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

T COSTA DA
SILVA EIRELI

13/09/2021 -
09:32

TASSIA COSTA
DA SILVA

- JUCEPA 13/09/2021 13/11/2021 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

13/09/2021 -
11:22

TASSIA COSTA
DA SILVA

PROPOSTA AELETROMIL+ 13/09/2021 13/11/2021 DEMAIS
DOCUMENTOS
SOLICITADOS NO
EDITAL

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

04/10/2021 - 15:23 - - - -

0002 - Bomba Centrífuga 1 CV 220V Monofásica

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

04.510.069/0001-16 -
Comatel - Comércio de
Material Ltda

17/09/2021 - 14:37:25 A eMPRESA COMATEL CONFIRMA TODOS OS VALORES DE LANCE,
INFELIZMENTE NAO ESTA ABERTO O CAMPO PARA RESPOSTA NO ITEM
SOLICITADO

Indeferido

Justificativa: OK

0008 - Bomba Submersa 0,5 CV Monofásico 220V 4”

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.230.897/0001-38 - T
COSTA DA SILVA EIRELI

17/09/2021 - 13:02:44 O fornecedor está concorrendo com valor abaixo de compra no mercado atual,
favor senhora pregoeira, pedir comprovação em orçamento ou nota fiscal de
compra para o valor praticado.

Indeferido

Justificativa: Será solicitado por esta pregoeira o que se fizer necessário para analise. Peço que contenha-se no que for solicitado a vossa empresa

0011 - Bomba Submersa 2,0CV Trifásica 380V 4”

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.230.897/0001-38 - T
COSTA DA SILVA EIRELI

17/09/2021 - 13:04:26 O fornecedor está concorrendo com valor abaixo de compra no mercado atual,
favor senhora pregoeira, pedir comprovação em orçamento ou nota fiscal de
compra para o valor praticado.

Indeferido

Justificativa: Será solicitado por esta pregoeira o que se fizer necessário para analise. Peço que contenha-se no que for solicitado a vossa empresa

0012 - Bomba Submersa 2,0CV Monofásico 220 4”

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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03.230.897/0001-38 - T
COSTA DA SILVA EIRELI

17/09/2021 - 13:03:05 O fornecedor está concorrendo com valor abaixo de compra no mercado atual,
favor senhora pregoeira, pedir comprovação em orçamento ou nota fiscal de
compra para o valor praticado.

Indeferido

Justificativa: Será solicitado por esta pregoeira o que se fizer necessário para analise. Peço que contenha-se no que for solicitado a vossa empresa

0017 - Bomba Submersa 10,0CV Trifásico 380V 6”

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.230.897/0001-38 - T
COSTA DA SILVA EIRELI

17/09/2021 - 13:03:13 O fornecedor está concorrendo com valor abaixo de compra no mercado atual,
favor senhora pregoeira, pedir comprovação em orçamento ou nota fiscal de
compra para o valor praticado.

Indeferido

Justificativa: Será solicitado por esta pregoeira o que se fizer necessário para analise. Peço que contenha-se no que for solicitado a vossa empresa

Chat
Data Apelido Frase

13/09/2021 - 16:33:42 Pregoeiro Prezados licitantes, por motivos de saúde desta pregoeira a referida abertura conforme estipulado em lei
será no dia 14/09 no mesmo horário

14/09/2021 - 15:14:17 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

14/09/2021 - 15:15:02 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

14/09/2021 - 15:15:02 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

14/09/2021 - 15:15:02 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.

14/09/2021 - 15:15:02 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.

14/09/2021 - 15:15:02 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

14/09/2021 - 15:15:50 Pregoeiro Boa tarde, prezados licitantes. Pedimos que analisem os preços propostos, pois não serão aceito desistência
após adjudicação

14/09/2021 - 15:16:01 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:16:01 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:16:04 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:16:04 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:16:07 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:16:07 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:16:09 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:16:09 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:16:16 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:16:16 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:16:29 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:16:29 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:16:31 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:16:31 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:16:32 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:16:32 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:16:34 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:16:34 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:31:02 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 15:31:05 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 15:31:08 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 15:31:11 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 15:31:14 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 15:31:17 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 15:31:29 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.
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14/09/2021 - 15:31:32 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 15:31:32 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 15:31:35 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 15:33:58 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 14/09/2021 às 15:38:58.

14/09/2021 - 15:34:21 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 14/09/2021 às 15:39:22.

14/09/2021 - 15:35:49 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 14/09/2021 às 15:40:49.

14/09/2021 - 15:35:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 750,01, R$
888,72, R$ 1.099,99

14/09/2021 - 15:36:40 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 14/09/2021 às 15:41:40.

14/09/2021 - 15:37:25 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 14/09/2021 às 15:42:25.

14/09/2021 - 15:37:46 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 14/09/2021 às 15:42:47.

14/09/2021 - 15:38:20 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 14/09/2021 às 15:43:21.

14/09/2021 - 15:38:31 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 14/09/2021 às 15:43:31.

14/09/2021 - 15:38:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 14/09/2021 às 15:38:58.

14/09/2021 - 15:38:58 Sistema O item 0003 foi encerrado.

14/09/2021 - 15:39:14 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 14/09/2021 às 15:44:14.

14/09/2021 - 15:39:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 14/09/2021 às 15:39:22.

14/09/2021 - 15:39:23 Sistema O item 0006 foi encerrado.

14/09/2021 - 15:40:50 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 14/09/2021 às 15:45:50.

14/09/2021 - 15:40:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 14/09/2021 às 15:40:49.

14/09/2021 - 15:40:50 Sistema O item 0008 foi encerrado.

14/09/2021 - 15:41:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 14/09/2021 às 15:41:40.

14/09/2021 - 15:41:41 Sistema O item 0004 foi encerrado.

14/09/2021 - 15:42:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 14/09/2021 às 15:42:25.

14/09/2021 - 15:42:26 Sistema O item 0002 foi encerrado.

14/09/2021 - 15:42:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 14/09/2021 às 15:42:47.

14/09/2021 - 15:42:47 Sistema O item 0005 foi encerrado.

14/09/2021 - 15:43:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 14/09/2021 às 15:43:21.

14/09/2021 - 15:43:21 Sistema O item 0009 foi encerrado.

14/09/2021 - 15:43:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 14/09/2021 às 15:43:31.

14/09/2021 - 15:43:33 Sistema O item 0010 foi encerrado.

14/09/2021 - 15:44:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 14/09/2021 às 15:44:14.

14/09/2021 - 15:44:15 Sistema O item 0007 foi encerrado.

14/09/2021 - 15:45:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 14/09/2021 às 15:45:50.

14/09/2021 - 15:45:51 Sistema O item 0001 foi encerrado.

14/09/2021 - 15:56:35 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:56:35 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:56:36 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:56:36 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:56:38 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:56:38 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:56:39 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:56:39 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:56:46 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:56:46 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:56:47 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:56:47 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:56:49 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:56:49 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:56:50 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:56:50 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:56:51 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
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14/09/2021 - 15:56:51 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 15:56:56 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 15:56:56 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 16:11:37 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:11:37 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:11:40 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:11:40 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:11:46 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:11:49 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:11:49 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:11:52 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:11:52 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:11:58 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:12:31 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 14/09/2021 às 16:17:31.

14/09/2021 - 16:12:53 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 14/09/2021 às 16:17:53.

14/09/2021 - 16:12:56 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 14/09/2021 às 16:17:56.

14/09/2021 - 16:15:11 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 14/09/2021 às 16:20:12.

14/09/2021 - 16:15:23 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 14/09/2021 às 16:20:24.

14/09/2021 - 16:15:50 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 14/09/2021 às 16:20:51.

14/09/2021 - 16:16:14 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 14/09/2021 às 16:21:15.

14/09/2021 - 16:16:17 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 14/09/2021 às 16:21:18.

14/09/2021 - 16:17:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:17:31.

14/09/2021 - 16:17:33 Sistema O item 0013 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:17:42 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 14/09/2021 às 16:22:43.

14/09/2021 - 16:17:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:17:53.

14/09/2021 - 16:17:54 Sistema O item 0018 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:17:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:17:56.

14/09/2021 - 16:17:57 Sistema O item 0011 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:20:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:20:12.

14/09/2021 - 16:20:12 Sistema O item 0015 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:20:19 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 14/09/2021 às 16:25:19.

14/09/2021 - 16:20:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:20:24.

14/09/2021 - 16:20:25 Sistema O item 0012 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:20:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:20:51.

14/09/2021 - 16:20:52 Sistema O item 0019 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:21:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:21:15.

14/09/2021 - 16:21:16 Sistema O item 0017 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:21:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:21:18.

14/09/2021 - 16:21:19 Sistema O item 0016 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:22:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:22:43.

14/09/2021 - 16:22:43 Sistema O item 0020 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:25:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:25:19.

14/09/2021 - 16:25:20 Sistema O item 0014 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:31:24 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 16:31:24 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 16:31:25 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 16:31:25 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 16:31:27 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 16:31:27 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 16:31:28 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 16:31:28 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 16:31:29 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
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14/09/2021 - 16:31:29 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 16:31:31 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 16:31:31 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 16:31:32 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 16:31:32 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 16:31:33 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 16:31:33 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 16:31:35 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

14/09/2021 - 16:31:35 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/09/2021 - 16:46:26 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:46:26 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:46:29 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:46:29 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:46:29 Sistema O item 0025 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:46:35 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:46:35 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.

14/09/2021 - 16:49:38 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 14/09/2021 às 16:54:39.

14/09/2021 - 16:49:38 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 14/09/2021 às 16:54:39.

14/09/2021 - 16:50:24 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 14/09/2021 às 16:55:24.

14/09/2021 - 16:52:48 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 14/09/2021 às 16:57:49.

14/09/2021 - 16:53:12 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 14/09/2021 às 16:58:13.

14/09/2021 - 16:53:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.792,61,
R$ 2.235,86, R$ 2.236,00

14/09/2021 - 16:53:36 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 14/09/2021 às 16:58:37.

14/09/2021 - 16:53:49 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 14/09/2021 às 16:58:49.

14/09/2021 - 16:53:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 129,67, R$
170,00, R$ 222,70

14/09/2021 - 16:54:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:54:39.

14/09/2021 - 16:54:40 Sistema O item 0025 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:54:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:54:39.

14/09/2021 - 16:54:40 Sistema O item 0028 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:55:16 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 14/09/2021 às 17:00:16.

14/09/2021 - 16:55:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:55:24.

14/09/2021 - 16:55:25 Sistema O item 0023 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:56:28 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 14/09/2021 às 17:01:28.

14/09/2021 - 16:57:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:57:49.

14/09/2021 - 16:57:50 Sistema O item 0027 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:58:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:58:13.

14/09/2021 - 16:58:14 Sistema O item 0024 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:58:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:58:37.

14/09/2021 - 16:58:38 Sistema O item 0022 foi encerrado.

14/09/2021 - 16:58:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 14/09/2021 às 16:58:49.

14/09/2021 - 16:58:50 Sistema O item 0021 foi encerrado.

14/09/2021 - 17:00:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 14/09/2021 às 17:00:16.

14/09/2021 - 17:00:17 Sistema O item 0029 foi encerrado.

14/09/2021 - 17:01:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 14/09/2021 às 17:01:28.

14/09/2021 - 17:01:30 Sistema O item 0026 foi encerrado.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0001 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
397,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0002 teve como arrematante CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 551,04.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0003 teve como arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.467,64.
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14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0004 teve como arrematante CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1.614,41.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0005 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
3.371,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0006 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
320,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0007 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor unitário de
R$ 276,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0008 teve como arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 530,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0009 teve como arrematante CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 938,25.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0010 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
1.147,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0011 teve como arrematante BRASIDAS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.383,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0012 teve como arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI - ME com valor unitário de R$
1.138,02.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0013 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
1.692,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0014 teve como arrematante CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2.475,19.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0015 teve como arrematante CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3.120,05.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0016 teve como arrematante CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 8.615,60.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0017 teve como arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI - ME com valor unitário de R$
6.589,45.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0018 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
193,20.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0019 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
255,14.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0020 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
145,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0021 teve como arrematante CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 49,96.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0022 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
111,02.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0023 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
72,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0024 teve como arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 679,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0025 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
390,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0026 teve como arrematante Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$
455,00.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0027 teve como arrematante CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1.346,80.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0028 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor unitário de
R$ 82,50.

14/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0029 teve como arrematante CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 130,33.

14/09/2021 - 17:07:04 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

14/09/2021 - 17:10:21 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0007: Boa tarde Sr. Pregoeiro, Nossos valores já estão no nosso limite.

14/09/2021 - 17:10:30 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0028: Boa tarde Sr. Pregoeiro, Nossos valores já estão no nosso limite.

14/09/2021 - 17:12:57 F. CONSTRUELETRICOS ... Negociação Item 0002: Sr Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos ao nosso limite em nossos lances
ofertados.

14/09/2021 - 17:13:50 F. CONSTRUELETRICOS ... Negociação Item 0004: Sr Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos ao nosso limite em nossos lances
ofertados.

14/09/2021 - 17:14:32 F. CONSTRUELETRICOS ... Negociação Item 0009: Sr Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos ao nosso limite em nossos lances
ofertados.

14/09/2021 - 17:15:12 F. CONSTRUELETRICOS ... Negociação Item 0014: Sr Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos ao nosso limite em nossos lances
ofertados.

14/09/2021 - 17:15:40 F. CONSTRUELETRICOS ... Negociação Item 0015: Sr Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos ao nosso limite em nossos lances
ofertados.

14/09/2021 - 17:16:18 F. CONSTRUELETRICOS ... Negociação Item 0016: Sr Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos ao nosso limite em nossos lances
ofertados.

14/09/2021 - 17:17:39 F. T COSTA DA SILVA
EIRELI

Negociação Item 0003: Sr Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos ao nosso limite em nossos lances
ofertados.

14/09/2021 - 17:17:58 F. T COSTA DA SILVA
EIRELI

Negociação Item 0024: Sr Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos ao nosso limite em nossos lances
ofertados.

14/09/2021 - 17:18:14 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:18:27 Sistema A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:22:42 Sistema A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.
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14/09/2021 - 17:23:00 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:25:29 F. Comatel - Comérci... Negociação Item 0001: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

14/09/2021 - 17:25:52 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:26:13 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0005: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

14/09/2021 - 17:26:14 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:26:21 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0006: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

14/09/2021 - 17:26:26 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:26:35 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0010: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

14/09/2021 - 17:26:40 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:26:55 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:27:05 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0018: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

14/09/2021 - 17:27:11 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:27:19 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0019: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

14/09/2021 - 17:27:24 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:27:31 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0020: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

14/09/2021 - 17:27:36 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:27:50 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0022: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

14/09/2021 - 17:27:55 Sistema A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:28:12 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0023: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

14/09/2021 - 17:28:17 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:28:28 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0025: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

14/09/2021 - 17:28:32 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:28:41 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0026: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

14/09/2021 - 17:28:45 Sistema A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:28:54 F. D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

Negociação Item 0008: Sr. (a), Pregoeiro (a), infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os
valores em nosso limite.

14/09/2021 - 17:29:31 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:29:50 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:30:04 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:30:20 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:30:43 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:30:57 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:31:25 Sistema A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:31:47 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:32:03 Sistema A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:46:43 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:48:31 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:05:16 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

14/09/2021 - 18:05:16 Sistema Motivo: Horário de expediente. Retorno às 9:00 do dia 15/09

15/09/2021 - 09:12:47 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 09:12:47 Sistema Motivo: Continuidade do Processo

15/09/2021 - 09:13:13 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/09/2021 às 09:45.

15/09/2021 - 09:15:42 Pregoeiro Bom dia, senhores licitantes a data limite para negociação se torna obrigatório, portanto, os arrematantes
caso não consigam chegar ao um valor inferior ao lançado não necessitam de manifestação

15/09/2021 - 11:10:28 Pregoeiro Conforme estipulado no instrumento vinculativo, peço que encaminhe no prazo de até 60 minutos,
documentos de habilitação e proposta consolidada dos arrematante e-mail cpl@viseu.pq.gov.br

15/09/2021 - 12:50:25 Pregoeiro Senhores, fora encaminhado ao setor competente para analise, por se tratar de itens que mereçam atenção,
além de seu valores a presente sessão será suspensa com retorno para o dia 17/09 as 11:00

15/09/2021 - 12:50:50 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

15/09/2021 - 12:50:50 Sistema Motivo: Conforme exposto em ata de sessão pública

17/09/2021 - 11:07:15 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

17/09/2021 - 11:07:15 Sistema Motivo: Continuidade do Certame

17/09/2021 - 12:31:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 12:31:38 Sistema Motivo: Solicito a empresa que reafirme o valor lançado, pois o valor esta muito abaixo da pesquisa de
mercado orçado por esta administração

17/09/2021 - 12:31:59 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 12:31:59 Sistema Motivo: Solicito a empresa que reafirme o valor lançado, pois o valor esta muito abaixo da pesquisa de
mercado orçado por esta administração

17/09/2021 - 12:32:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/09/2021.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/10/2021 às 15:47:49.
Código verificador: 150CBB

Página 96 de 101

17/09/2021 - 12:32:17 Sistema Motivo: Solicito a empresa que reafirme o valor lançado, pois o valor esta muito abaixo da pesquisa de
mercado orçado por esta administração

17/09/2021 - 12:32:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 12:32:40 Sistema Motivo: Solicito a empresa que reafirme o valor lançado, pois o valor esta muito abaixo da pesquisa de
mercado orçado por esta administração

17/09/2021 - 12:33:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 12:33:04 Sistema Motivo: Solicito a empresa que reafirme o valor lançado, pois o valor esta muito abaixo da pesquisa de
mercado orçado por esta administração

17/09/2021 - 12:33:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 12:33:30 Sistema Motivo: Solicito a empresa que reafirme o valor lançado, pois o valor esta muito abaixo da pesquisa de
mercado orçado por esta administração

17/09/2021 - 12:34:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 12:34:18 Sistema Motivo: Solicito a empresa que reafirme o valor lançado, pois o valor esta muito abaixo da pesquisa de
mercado orçado por esta administração

17/09/2021 - 12:45:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 12:45:27 Sistema Motivo: Solicito a empresa que reafirme o valor lançado, pois o valor esta muito abaixo da pesquisa de
mercado orçado por esta administração

17/09/2021 - 12:48:38 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 13:02:44 Sistema O fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

17/09/2021 - 13:03:05 Sistema O fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0012.

17/09/2021 - 13:03:13 Sistema O fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0017.

17/09/2021 - 13:04:26 Sistema O fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0011.

17/09/2021 - 14:35:24 Pregoeiro Necessito que as empresas detentoras dos menores lances se manifestem, caso contrário serão
desclassificadas

17/09/2021 - 14:36:53 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

17/09/2021 - 14:36:53 Sistema Intenção: O fornecedor está concorrendo com valor abaixo de compra no mercado atual, favor senhora
pregoeira, pedir comprovação em orçamento ou nota fiscal de compra para o valor praticado.

17/09/2021 - 14:36:53 Sistema Justificativa: Será solicitado por esta pregoeira o que se fizer necessário para analise. Peço que contenha-se
no que for solicitado a vossa empresa

17/09/2021 - 14:37:25 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

17/09/2021 - 14:37:27 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.

17/09/2021 - 14:37:27 Sistema Intenção: O fornecedor está concorrendo com valor abaixo de compra no mercado atual, favor senhora
pregoeira, pedir comprovação em orçamento ou nota fiscal de compra para o valor praticado.

17/09/2021 - 14:37:27 Sistema Justificativa: Será solicitado por esta pregoeira o que se fizer necessário para analise. Peço que contenha-se
no que for solicitado a vossa empresa

17/09/2021 - 14:37:41 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.

17/09/2021 - 14:37:41 Sistema Intenção: O fornecedor está concorrendo com valor abaixo de compra no mercado atual, favor senhora
pregoeira, pedir comprovação em orçamento ou nota fiscal de compra para o valor praticado.

17/09/2021 - 14:37:41 Sistema Justificativa: Será solicitado por esta pregoeira o que se fizer necessário para analise. Peço que contenha-se
no que for solicitado a vossa empresa

17/09/2021 - 14:37:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0017.

17/09/2021 - 14:37:56 Sistema Intenção: O fornecedor está concorrendo com valor abaixo de compra no mercado atual, favor senhora
pregoeira, pedir comprovação em orçamento ou nota fiscal de compra para o valor praticado.

17/09/2021 - 14:37:56 Sistema Justificativa: Será solicitado por esta pregoeira o que se fizer necessário para analise. Peço que contenha-se
no que for solicitado a vossa empresa

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.
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17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:40:57 Sistema Motivo: Solicito as empresas arrematantes que se manifestem, quanto os valores propostos que
anteriormente foram solicitado, a não manifestação acarretara na desclassificação simultanea.Favor
encaminhar via e-mail cpl@viseu.pa.gov.br

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 14:42:46 Sistema Motivo: As empresas deverão anexar no portal dados necessarios para avaliação. É de salientar que não
serão feito reajustes e/ou reequilibrio economico por falta de analise inicial dos preços propostos na fase de
lances

17/09/2021 - 14:43:33 F. CONSTRUELETRICOS ... Negociação Item 0002: Sr Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos ao nosso limite em nossos lances
ofertados!

17/09/2021 - 14:46:27 F. CONSTRUELETRICOS ... Negociação Item 0002: Porém, reafirmamos todos nossos valores colocados no sistema, assim como como
os enviados em nossa proposta consolidada enviada por e-mail juntamente com nossa documentação para
habilitação!

17/09/2021 - 14:46:59 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:51:04 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:52:18 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:53:37 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0022: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite,
NOSSOS VALORES ESTAO TODOS CORRETOS, REAFIRMO TODOS OS VALORES

17/09/2021 - 14:53:37 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:53:49 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0023: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite,
NOSSOS VALORES ESTAO TODOS CORRETOS, REAFIRMO TODOS OS VALORES

17/09/2021 - 14:53:50 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:54:03 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0001: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite,
NOSSOS VALORES ESTAO TODOS CORRETOS, REAFIRMO TODOS OS VALORES

17/09/2021 - 14:54:04 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
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17/09/2021 - 14:54:15 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0005: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite,
NOSSOS VALORES ESTAO TODOS CORRETOS, REAFIRMO TODOS OS VALORES

17/09/2021 - 14:54:16 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:54:30 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0006: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite,
NOSSOS VALORES ESTAO TODOS CORRETOS, REAFIRMO TODOS OS VALORES

17/09/2021 - 14:54:31 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:54:51 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0010: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite,
NOSSOS VALORES ESTAO TODOS CORRETOS, REAFIRMO TODOS OS VALORES

17/09/2021 - 14:54:52 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:55:13 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0013: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite,
NOSSOS VALORES ESTAO TODOS CORRETOS, REAFIRMO TODOS OS VALORES

17/09/2021 - 14:55:13 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:55:18 F. D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

Negociação Item 0008: Reafirmamos nossos valores, e estão de acordo com o estimado

17/09/2021 - 14:55:22 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:55:36 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0019: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite,
NOSSOS VALORES ESTAO TODOS CORRETOS, REAFIRMO TODOS OS VALORES

17/09/2021 - 14:55:37 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:55:47 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0020: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite,
NOSSOS VALORES ESTAO TODOS CORRETOS, REAFIRMO TODOS OS VALORES

17/09/2021 - 14:55:52 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:56:15 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0025: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite,
NOSSOS VALORES ESTAO TODOS CORRETOS, REAFIRMO TODOS OS VALORES

17/09/2021 - 14:56:19 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:56:34 F. Comatel - Comérci... Documentação Item 0026: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite,
NOSSOS VALORES ESTAO TODOS CORRETOS, REAFIRMO TODOS OS VALORES

17/09/2021 - 14:56:34 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 14:57:56 F. D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

Negociação Item 0012: Reafirmamos nossos valores, e estão de acordo com o estimado.

17/09/2021 - 14:58:07 F. D. DUARTE DE MOURA
EIRELI

Negociação Item 0017: Reafirmamos nossos valores, e estão de acordo com o estimado

17/09/2021 - 14:58:42 F. T COSTA DA SILVA
EIRELI

Negociação Item 0003: Reafirmamos nossos valores, e estão de acordo com a proposta

17/09/2021 - 14:58:56 F. T COSTA DA SILVA
EIRELI

Negociação Item 0024: Reafirmamos nossos valores, e estão de acordo com a proposta

17/09/2021 - 16:25:57 Pregoeiro Será analisado os dados enviados e assim passaremos para Documentação de Habilitação

17/09/2021 - 18:11:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

17/09/2021 - 18:11:56 Sistema Intenção: A eMPRESA COMATEL CONFIRMA TODOS OS VALORES DE LANCE, INFELIZMENTE NAO
ESTA ABERTO O CAMPO PARA RESPOSTA NO ITEM SOLICITADO

17/09/2021 - 18:11:56 Sistema Justificativa: OK

17/09/2021 - 18:13:18 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

17/09/2021 - 18:13:18 Sistema Motivo: Horario de Expediente. Retorno no dia 20/09 as 15:00

22/09/2021 - 13:15:18 Pregoeiro Na data de 22/09 o acesso a internet tornou-se indisponivel, não podendo para tanto serem abertos ou
utilização de sistema

23/09/2021 - 09:03:36 Pregoeiro A data para reabertura será no dia 28/09 as 15:00 Horas

30/09/2021 - 15:39:19 Pregoeiro Senhores Licitantes, a continuidade do certame será na data de 04/10/2021 as 10:00, pedimos desculpas
pelo não avanço do procedimento, contudo, tivemos dificuldade de acesso a internet

04/10/2021 - 10:25:08 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 10:25:08 Sistema Motivo: Continuidade do Processo

04/10/2021 - 10:26:18 Pregoeiro Bom dia, pedimos desculpas pelo atraso e daremos continuidade ao processo

04/10/2021 - 11:10:17 Pregoeiro Pedimos aos licitantes a compreensão, pois a fase de analise documentos esta sendo feita apenas nesta
data, podendo para tanto demorar

04/10/2021 - 11:11:06 Pregoeiro Lembramos que aguardem o momento oportuno para manifestação

04/10/2021 - 11:26:34 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

04/10/2021 - 11:26:34 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O fornecedor CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI foi inabilitado no
processo.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema Motivo: Descumprimento do edital 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica, alinea j) não sendo acompanhada
de fotos da empresa. Ferindo ainda o principio da isonomia

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O fornecedor CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0002 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI com valor unitário de R$ 570,00.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O fornecedor CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0004 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com valor unitário de R$ 1.719,45.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O fornecedor CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0009 pelo pregoeiro.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/10/2021 às 15:47:49.
Código verificador: 150CBB

Página 99 de 101

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI com valor unitário de R$ 939,94.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O fornecedor CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0014 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante BRASIDAS EIRELI com valor unitário de R$ 3.056,00.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O fornecedor CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0015 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante BRASIDAS EIRELI com valor unitário de R$ 3.629,00.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O fornecedor CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0016 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com valor unitário de R$ 9.100,00.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O fornecedor CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0021 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
126,00.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O fornecedor CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0027 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com valor unitário de R$ 1.480,00.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O fornecedor CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0029 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:04:28 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
142,50.

04/10/2021 - 12:05:10 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

04/10/2021 - 12:05:10 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

04/10/2021 - 12:05:10 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

04/10/2021 - 12:08:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:07 do dia 04/10/2021.

04/10/2021 - 12:08:11 Sistema Motivo: Solicito notas fiscais no prazo estipulado para analise do atestado apresentado

04/10/2021 - 12:36:20 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado no processo.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema Motivo: O Balanço Patrimonial apresentado possui inconsistências, a Secretaria Municipal de Finanças,
através do setor de Contabilidade a fim de consubstanciar a analise desta pregoeira. Na analise dos
Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, com
base na Demonstração dos Resultados do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2020, cuja
Receita Bruta foi no montante de R$ 2.321.455,47, e tendo um Resultado Líquido no exercício de R$
124.241.52. Observa-se que nos Índices de Liquidez apresentados, seu estoque informado em “trânsito” no
valor de R$ 3.978.630,29, necessita de dados mais precisos de sua composição real e sua localização exata;
Em seu disponível, segundo as Notas Explicativas afirma que a sua Liquidez é imediata, observamos que o
valor demonstrado como disponível é de R$ 254.107,45, seu Imobilizado apresenta no valor de R$
373.034,15 e mais com uma depreciação acumulada no valor de R$ 347.233,83,... (CONTINUA)

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema (CONT. 1) sendo tecnicamente quase inexistente; Apresenta ainda em seu Ativo um realizável a longo prazo
composto de adiantamento/empréstimos à Terceiros no montante de R$ 837.054.01, portanto suscita
dúvidas de que com essa composição o seu Circulante seja realmente de uma Liquidez Imediata. Ainda
neste mesmo entendimento foram demonstrados Empréstimos/Financiamentos à pagar no valor de R$
3.168.640.27. Assim sendo constata-se que existe um Passivo bastante expressivo por trata-se de
empréstimos e/ou financiamentos, corroborando para afirmação do comprometimento da Liquidez Imediata.
Apresenta um Lucro Acumulado de R$ 3.215.412,84 e um Resultado de Exercício de R$ 124.241,52, com
um Capital Social Realizado de R$ 80.000,00. Em relação ao Capital e seus Lucros Acumulados não
encontramos esclarecimentos sobre seu real destino de suas reservas de lucro, levando-se em consideração
que seu NIRE data de 19/06/2001.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com valor unitário de R$ 598,00.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com valor unitário de R$ 4.233,00.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
342,00.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
1.375,50.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
1.881,00.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
229,50.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
261,64.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
188,74.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
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04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
123,00.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
85,13.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante D. DUARTE DE MOURA EIRELI com valor unitário de R$ 626,84.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O fornecedor Comatel - Comércio de Material Ltda foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
747,00.

04/10/2021 - 12:46:41 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

04/10/2021 - 12:46:41 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

04/10/2021 - 13:00:33 Sistema O fornecedor BRASIDAS EIRELI foi inabilitado no processo.

04/10/2021 - 13:00:33 Sistema Motivo: Descumprimento do Edital 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica, alinea b) Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os
serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada”
participarem do referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário e ainda 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira, alinea a) a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há... (CONTINUA)

04/10/2021 - 13:00:33 Sistema (CONT. 1) mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único (...)

04/10/2021 - 13:00:33 Sistema O fornecedor BRASIDAS EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 13:00:33 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
1.516,50.

04/10/2021 - 13:00:33 Sistema O fornecedor BRASIDAS EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 13:00:33 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
3.102,00.

04/10/2021 - 13:00:33 Sistema O fornecedor BRASIDAS EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 13:00:33 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
4.141,50.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado no processo.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema Motivo: Descumprimento do edital 10.1. Relativos à Qualificação Técnica: a) Atestados de Capacidade
Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades e prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser
diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a); após diligencia a nota fiscal apresentada e incompativel do objeto
desta licitação

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com valor unitário de R$ 1.198,03.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com valor unitário de R$ 1.526,01.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
1.345,95.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
1.598,78.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com valor unitário de R$ 8.190,00.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O fornecedor D. DUARTE DE MOURA EIRELI foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

04/10/2021 - 13:20:46 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante T COSTA DA SILVA EIRELI com valor unitário de R$ 679,00.

04/10/2021 - 13:20:54 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

04/10/2021 - 13:20:54 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

04/10/2021 - 13:20:54 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

04/10/2021 - 13:20:54 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T COSTA DA SILVA EIRELI.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.
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04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:14 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

04/10/2021 - 13:23:37 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 04/10/2021 às 15:23.

04/10/2021 - 15:47:31 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Maria Eliene Teixeira Barbosa

Pregoeiro(a)

Karineide Ferreira dos Santos

Apoio

Werika Martins Melo

Apoio
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